
सोनेर  पान प हले
 

१. चंिगु -चाण य 
 १. आप या भारता या रा ीय जीवना या उष:कालाचा आरंभ यूनत: पाच सहॐ 
वषापासून दहा सहॐ वषापयत तर  आज या संशोधनानुसार ूाचीन आहे. चीन, बा बलोन, 
मीस ूभतृी कोण याह  ूाचीन रा ा या जीवनवृ ा ताूमाणे हा आपला ूाचीन रा ीय 
वृ ा तह  पुराणकालात मोडतो. हणजे यात असले या इितहासावर दंतकथेची, दैवीकरणाची 
आ ण ला णक वणनाची पुटेच पुटे चढलेली आहेत. तर ह  ह  आपली जुनी 'पुराणे' आप या 
ूाचीन इितहासाचे आधारःतंभच आहेत हे वसरता कामा नये. हे ूचंड 'पुराण-वा य' आप या 
सा ह याचे, ानाचे, कतृ वाचे िन ऐ याचेह  जसे एक भ य भांडार आहे तसेच ते आप या 
ूाचीन जीवनवृ ा तांचेह  असंगत, अःता यःत िन सं द ध असले तर  एक अमायद संमहालय 
आहे. 
 २. परंतु आपली 'पुराणे' हणजे िनभळ 'इितहास' न हे. 
 ३. याःतव मी या पुराणकालाचा वचार या ूसंगापुरता बाजूस ठेवणार आहे. 
कारण मी या सोनेर  पानांचा िनदश करणार आहे ती सोनेर  पाने भारता या 'पुराणातील' 
नसून 'इितहासातील' आहेत. 

भारतीय इितहासाचा आरंभ
 ४. इितहासाचे मु य ल ण हणजे यातील वणनांतील िन घटनांतील ःथल िन 
काल ह  जवळजवळ िन तीने तर  सांगता आली पा हजेत आ ण यातील घटनांना परक य 
वा ःवक य अवांतर पुरा यांचे श यतो पाठबळ िमळत असले पा हजे. 
 ५. अशा कसोट स बहतांशीु  उतरणारा आपला ूाचीन काळचा वृ ा त हा बु द 
कालापासून मोजता येतो. याःतव अनेक भारतीय िन पा ा य ूा य व ावे े आप या 
भारता या 'इितहासा'चा आरंभ ा बु दकालापासून स या समजत आहेत. ा 
ूा य व ावे यां या सतत चालणा  या प रौमामुळे आज आपण याला पौरा णक काल हणतो 
यातलाह  काह  भाग नवीन संशोधन झा यास ा इितहासकालात समावेशता येईल. पण 
तोपयत तर  बु दकाल हाच आप या 'इितहासा'चा आरंभ हणून समजणे भाग आहे. 
 ६. यातह  कोण याह  ूाचीन रा ाचा िनभळ इितहास िन तपणे ठर व या या 
कामी त कालीन जगातील त दतर रा ां या सा ह या दक िलखाणांत सापडले या अपो लक 
उ लेखांचा फार उपयोग होतो. आज उपल ध असले या आ ण िन ताथ ठरले या जगातील 
ऐितहािसक साधनांम ये भारता या या ूाचीन कालखंडाला असा भारतेतर रा ां या सुिन त 
साधनांचा पा ठंबा िमळतो तो आप या इितहासांचा कालखंड सॆाट चंिगु ा या काळा या 
आगेमागेच चालू होतो. कारण अले झांडरची ःवार  भारतावर जे हा झाली ते हापासून या मीक 
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इितहासकारा या िन पुढे पुढे चीन देशातील ूवाशां या ूवासवणनां या लेखांतून भारतातील 
या या पुढ ल घटनांचे ऐितहािसक कसोट स ब हंशी उतरणारे असे अनेक उ लेख सापडतात. 

सोनेर  पान कोणते ? 
 ७. ा आप या ऐितहािसक कालातील या सोनेर  पानां वषयी मी चचा करणार 
आहे तीच पाने काय ती सोनेर  हणून िनवड यासाठ  मी कोणती कसोट  वापर त आहे ? तसे 
पाहता आप या ा ऐितहािसक कालात का य, संगती, ूाब य, ऐ य, अ या म ूभतृी 
अवांतर कसोट ंना उतरणार  शतावधी गौरवाह पाने सापडतात. परंतु कोण याह  रा ावर 
पारतं यासारखे ूाणसंकट जे हा गुदरते, आबमक परशऽू या ूबळ टाचेखाली ते ःवरा  जे हा 
पचून गेलेले असते कंवा जाऊ लागते ते हा ते हा या ूबळ शऽूचा पाडाव क न िन 
पराबमाची पराका ा क न ःवरा ास या पारतं यातून मु  करणार , या पारतं यातून 
सोड वणार  आ ण आप या रा ीय ःवातं याचे आ ण ःवरा याचे पुन जीवन करणार  जी 
झंुजार पढ , ित या िन ितला झंुज वणारे जे धुरंधरवीर िन वजयी पु ष यां या या 
ःवातं ययु दा या वृ ा ताचे जे पान या पानास मी येथे सोनेर  पान हणून संबोधीत आहे. 
कोण याह  रा ात या या अशा परंजयी ःवातं ययु दाची ऐितहािसक पाने अशीच गौर वली 
जातात. अगद  अमे रकेचेच उदाहरण पहा. रणांगणात इं लंडला चीत क न या समयी 
अमे रकेने आपले ःवातं य िछनावून घेतले या वजयी दवसालाच अमे रके या इितहासातील 
सोनेर  दवस हणून सणासारखे गौर वले जाते आ ण या यु दा या इितहासाचे पान हे 
अमे रके या इितहासातील सोनेर  पान गणले जाते. 

ू येक मो  या िन ूाचीन रा ावर पारतं याचे संकट  
के हातर  कोसळलेलेच असते

 ८. यातह  अमे रके या रा ाचा ज मच मुळ  कालचा ! हणून या या ट चभर 
इितहासात यां यावर एकच काय ते ूाणसंकट गदुरावे आ ण ते िनवारणारे एकच काय ते 
सोनेर  पान असावे ात काह  वशेष नाह . परंतु चीन, बा बलोिनयन, पिशयन, इ ज शयन, 
ूाचीन पे , ूाचीन मे सको, मीस, रोमन ूभतृी जी पुरातन रा े सहॐावधी वष नांदत 
रा हली यां या या वःततृ रा ीय जीवनात ूबलतर परक यां या आबमणाखाली चेचले 
जा याचे अनेक ूसंग यां यावर साह जकपणेच येऊन गेले. तशा ूाणसंकटातून यातील 
काह  रा ांनी आप या पराबमाने पु हा पु हा सुटकाह  क न घेतली आ ण यां या या या 
परशऽूंना दाती तणृ धरावयास लावले. सहॐावधी वष आपले रा ीय अ ःत व िन ूाब य 
टकवून धरणा  या अशा रा ांचा इितहासात वेळोवेळ  पुन:पु हा ःवातं यसंपादनाथ केले या 
रणांगणांची िन यात िमळ वले या वजयाची एकाहनू  अिधक अशी सोनेर  पाने स मािनली 
गेलेली आहेत. भारताचा इितहास तर या ूाचीनतम कालापासून आजपयत अखंडपणे चालत 
आलेला ! या या ूाचीन काळात भरभराट असलेली वर ल बहतेकु  रा े िन रा ये आज 
नामशेषसु दा होऊन गेलेली आहेत. एक चीनचे महान रा  तेवढे भारता या महनीयतेचे पुरातन 
सा ी हणून आज उरलेले आहे. 
 ९. चीन आ ण भारत ह  दो ह ह  रा े अित वःततृ अस यामुळे आ ण अितूाचीन 
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कालापासून सततपणे आजपयत आपले ःवातं य आ ण साम य टकवून नांदत आलेली 
अस यामुळे यां यावर अनेक वेळा इतर अ पजीवी रा ांपे ा अिधक ूसंगी परदाःयाची 
ूाणसंकटे कोसळलेली आढळतात यात काह  आ य नाह . चबनेिमबमाचा अटळ िनयम 
यांनाह  होताच. हंदःथानावरु  याूमाणे शक, हणू , मोगला दकां या अनेक चढाया झा या 
याचूमाणे चीनवरह  या आ ण इतर पररा ां या अनेक चढाया झाले या आहेत. हणां याू  
ूलयापासून बचाव कर यासाठ  तर चीनने यां या रा ाभोवती ती जगूिस द तटबंद , ती 
Chinese Wall बांधली होती. पण ितलाह  वळसे घालून कंवा उ लंघून चीन या शऽूंनी 
याला पादाबा त करावयास सोडले नाह . बहधाु  अंशत: परंतु काह  वेळा तर संपूणत: चीनह  
परक य राजस े या जोखडाखाली संऽःत होऊन पडलेला होता. तथा प या या वेळ  ते महान ्
रा  पुन:पु हा नवतेजाने िन चैत याने अनुूा णत होऊन या परक य स ेला उलथून पाडू 
शकले, आपले जी वत, स व िन ःवातं य राखू शकले आ ण आजह  पु हा एक ःवतंऽ िन 
साम यशाली रा  हणून नांदत रा हले आहे. हेच खरे ऐितहािसक आ य होय ! भारता या 
इितहासाचे मू यमापन करताना या ूकरणी तोच मानदंड वापरला पा हजे. परंतु वशेषत: 
इंमजां या परक य स ेखाली जे हा हंदःथानु  दबला होता ते हा अनेक इंमजांनी भारताचा 
इितहास अशा वकृत प दतीने िल हला आ ण यांनी काढले या शाळामहाशाळांतून त णां या 
दोनतीन पढयांकडनू  या वकृत इितहासाची इतक  पारायणे क न घेतली क , जगाचाच न हे, 
तर आप या ःवत: या लोकांचाह  या ूकरणी बु दॅंशच हावा. हंदःथानचेु  रा  हे सतत 
ा वा या परस ेखालीच दडपलेले होते; हंदःथानचाु  इितहास हणजे हंदं याू  पराभवामागून 

पराभवांचीच काय ती एक जंऽी आहे. अशी धडधड त अस य, उपमदकारक आ ण दु  हेतूंनी 
केलेली वधाने चलनी ना यासारखी परक यांकडनचू  न हे, तर काह  ःवक यांकडनहू  बेखटक 
यवहा रली जात आहेत. यांचा ूितकार करणे हे ःवरा ािभमाना या ीनेच न हे, तर 
ऐितहािसक स या या ीनेह  अ यंत आवँयक आहे. ा काय  जे काह  ूय  अ य 
इितहास ांकडनू  होत आले आहेत, यात ा ूसंगािनिम े ूचाराची श यतो अिधक भर 
घालणे हे एक कत यच आहे. यासाठ  या या परक य आबमकांनी हंदःथानवरु  ःवा  या 
के या कंवा रा यस ा गाज वली या या परक यांचा अंती धु वा उडवून देऊन आप या 
हंदराु ास यांनी यांनी वमु  केले या या हंदरा वमोचकु  पढयांचे आ ण यांचे ूतीक 
हणून या या संमामातील काह  युगूवतक वीरवरांचे ऐितहािसक श दिचऽण कर याचे मी 
येथे यो जले आहे. 

अले झांडरची ःवार
 १०. पूव  उ ले खले या भारता या ऐितहािसक कालातील भारतावर झालेली 
पररा ाची प हली ूिस द ःवार  ह  अले झांडरची होय. इसवी सनपूव ३२७ म ये ह  ःवार  
झाली. या ूाचीन काली युरोपमधली स याची इं लंड, ृा स, जमनी ूभतृी रा े ज मली 
सु दा न हती. रोमन साॆा याची पायाभरणीह  झालेली न हती. युरोपात एक मीक लोक तेवढे 
गाजत होते. मीकांची लहान लहान नगररा ये (City States) ःवतंऽपणे नांदत असत. यात 
ःपाटा, अथे स ह  नगररा ये पुढारलेली. परंत ु ा फुटकळ नगररा यांवर जे हा संघ टत, 
वःततृ, एकक ित िन बलाढय अशा या वेळ या पारिसक साॆा या या अिधपतीने ःवार  
केली ते हा या ःपाटा, अथे स ूभतृी फुटकळ नगररा यांचा काह च टकाव लागला नाह . 
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नी) लढ याची पराका ा केली; Republics पण पारिसक 
साॆा या या सेनासागरापढेु यांचे काह च चालेनासे झाले. ामुळे पारिसकांूमाणेच आप या 
सा  या फुटकळ नगररा यांचे िमळून एक ूबळ मीक रा य ःथापावे िन शऽूशी एकमुखी 
सामना ावा अशी मीक लोकांत तीो इ छा उ प न झाली. यां यातील मॅिसडोिनयाचा राजा 
फिलप याने या मह वाकां ेने लहानसहान मीक ूाजके जंकली. परंतु याचे एकमुखी रा य 
वाढत चालले असताच तो मृ यू पावला. तथा प या यामागे रा यावर बसलेला याचा पुऽ हा 
या यापे ा शतपट ने मह वाकां ी, वजियंणु आ ण शरू िनघाला. याचेच नाव अले झांडर. 
सा  या मीक रा ात याने एकरा ीय वाचे नवचैत य संचार वले. बलाढय सै य उभारले, आ ण 
मीकां या रा ाचा शऽू जो पारिसक सॆाट दरायस या यावरच अले झांडर चालून गेला. 
मीकां या या संघ टत सै यापुढे दरायस या बहसं यु  पण असंघ टत साॆा यसेनेचा धु वा 
उडाला. अलबेला येथील लढाईत तर पारिसक राजस ाच उखडनू  पड यासारखी झाली. 
अले झांडर आप या वजयो  सै यासह पारिसक सॆाटा या थेट राजधानीवर चालून गेला 
आ ण ती जंकून याने ःवत:चीच पारिसकांचा सॆाट हणून घोषणा केली. ा अपूव 
वजयाने अले झांडरची रा यतृं णा अिधकच वाढली. मीस या िन पारिसकां या सु वशाल 
साॆा याचे सॆाटपद हाती येताच अले झांडरला ःवग दोन बोटे उर यासारखा वाटू लागला. 
आपण मनात आणू तर आपण सा  या जगास जंकू शकू आ ण इितहासात आपले नाव 
जग जेता हणून गाजवू शकू अशा ूबळ आ म व ासाचा उ माद याला चढला. पारिसकांचे 
िन यां याह  पूव चे ते बा बलोिनयाचे महारा य जसे एका धडा यासरशी तो पादाबा त क  
शकला तसेच याला लागनूच असलेले आ ण याची क त  मीक लोक प  या प  या ऐकत 
आलेले होते ते भरतखडंह  मी सहज पादाबा त क  शकेन अशा दद यु  मह वाकां ेने 
अले झांडरने भरतखंडावरह  ःवार  कर याचे ठर वले. या धाडसी योजनेूमाणे याने लवकरच 
मीकांचे अगद  िनवडक, ता या दमाचे िन को  याकरकर त श ांिनशी स ज असे नवीन सै य 
उभारले. यात एक ल  वीस सहॐ पायदळ िन पंधरा सहॐ घोडेःवार होते. आजपयत 
वजयामागून वजय िमळवीत आले या आप या महासेनानी िन सॆाट अले झांडरवर, ा 
या या पराबमी िन वजियंणु सै यसंभाराची इतक  ौ दा बसलेली होती क  ते मीक सैिनक 
याला एक अलौ कक असा दैवी पु षच समजत. अले झांडर ःवत:सह  ' यू' ( ु:) देवतेचा 
पुऽ हणून हणवी.

भारत रा ाची त कालीन या ी
 ११. या दोन अड च सहॐ वषापूव या काली िसंधू नद या पलीकडे अगद  
इराण या सीमेला िभडले या ूदेशापयत भारतीयांची वःती िन रा ये पसरलेली होती. आज 
याला हंदकुशु  पवत हणतात याला मीक लोक 'परोपिनसस' (Paropnisus) असे हणत. 
आज याला अफगा णःथान हणतात याला या काळ  गांधार हणत. 'अ हगणःथान ' हे 
अफगा णःथानचे आपले ूाचीन नाव आहे. काबूल नद चे आपले या वेळचे ूाचीन नांव 
'कुभा' असे होते. या हंदकुशु  पवतापयत या ा सव ूांतांत भारतीयांची लहानमोठ  रा ये 
होती. ा भागातील रा यांपासून तो िसंधुनद  समुिाला जेथे िमळाली आहे तेथपावेतो ित या 
दो ह  काठांना लागून वै दक धमानुयायी असले या भारतीयां या लहान मो  या ःवतंऽ 
रा यांची मािलकाच मािलका पसरलेली होती. ा रा यांतील बहतेकु  रा ये ह  ूाजके होती. 
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यात मोठे होते.

डॉ. जयःवाल ांचा मंथHindu Polity 

 १२. 'अिभनव भारत' ा बांितकारक संःथेचे लंडनम ये सन १९०७ ते १९१० या 
कालात एक ूमुख सदःय असलेले आ ण पुढे ूा य व ा वशारदांत जागितक क त  पावलेले 
डॉ. जयःवाल ांनी िल हले या ‘Hindu Polity’ ा सुूिस द मंथात िसंध ूनद या उभय 
तटांवर ित या समुिसंगमापयत पसरले या ा भारतीय 'गणरा यां या' िनरिनरा या 
लोकस ाक रा यघटनांचे संशोधनपूवक वःततृ वणन केलेले आहे.
 मीक लोकां या पुराणांूमाणेच याचे पूवज फार ूाचीन काळ  भारता या 
िसंधूपलीकड ल गांधारूभतृी ूांतांतूनच मूळ या आयवंशा या जानपदाची एक तुटक शाखा 
होऊन मीसकडे गेले होते अशी यांची पुरातन भावना असे. अले झांडरचे सै य ूाचीन 
भारता या या भागात ूवेशले ते हा तेथे यांना अकःमात एक लहानसा समूह, ःवत:ला 
मूळचा मीक समजणारा, असा आढळला. तो जर  भारतीयांत िमसळून गेलेला होता तर  याने 
ते मीक सै य पाहताच आपणह  यांचेच पुरातन कालाचे भाऊबदं आहोत असे सांिगतले. 
अले झांडरलाह  आप या ूाचीन पूवजांचे हेच मूळ ठकाण असले पा हजे असे वाटले. याला 
िन या या मीक सै याला यां या ा ूाचीन पतभृूमीचे दशन झा यावर इतका अ यानंद 
झाला क , या सा  या सै याने काह  दवस यु द बंद ठेवून एक महो सव साजरा केला. मीक 
लोकांनी मीक देवतां या संतोषाःतव य  क न हवने अ पली. 
 १३. मीक लोकां या देवतांचे वै दक लोकां या देवतांशी अ यंत सा ँय होते. 
यां या देवतां या नावांचे उ चार तेवढे अपॅंशानुसार पालटलेले होते. मीक लोकह  य  
कर त, हवने देत. मीकांना आयोिनय स असेह  हणत. 

आयोिनय स नावाव न 'यवन' श द पडला
 १४. विचत ् ययातीचा पुऽ अनु ाचेच हे मीक लोक वंशज असतील काय ? 
अ वायन - अयोिनयन अशी अपॅ  पे होत गेली असतील काय ? पण तो वषय 
संशोधकांकडे सोप वला पा हजे. इतके माऽ खर क , मीक लोकांना अगद  आरंभापासून आपले 
भारतीय लोक 'यवन' या नावानेच ओळखत आलेले आहेत. ह  गो  संःकृत सा ह याव न 
उघड आहे. मीकां या 'आयोिनअ स' ा नांवाव न यांना भारतात 'यवन' कंवा 'योन' हे नाव 
पडलेले असावे. 

या काळ  गांधार पंचनद ते िसंधूपयत बु दाचा प ा सु दा न हता
 १५. आणखी एक गो  येथेच सांगून टाक यासारखी आहे क , पूव  उ ले खले या 
गांधारपासून तो पंचनद (पंजाब) ूांतापयत आ ण तेथून िसंधू नद या उभय तटांवर ल 
ूदेशांपासून तो ती नद  समुिास िमळते तेथपयत भारता या या या भागात अले झांडरने 
संचार केला या या भागातील लोक ःथतीचे व वधांगी वणन या वेळ या मीक लेखकांनी 
दलेले आहे. परंतु या सव वणनात वै दक धमानुयायी भारतीयांचे अनेक उ लेख असताह  
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बु दाचा कंवा बु दपंथाचा चुकूनसु दा एखादा उ लेख आढळत नाह . ाव न आ ण अथातच 
इतर सव त कालीन पुरा यांव न हे ःप  होते क  या कालापयत भारता या, शति ू
पलीकड ल, भागात तर  बु दपंथा या अ ःत वाचा प ासु दा न हता. हणजे बु दा या 
मृ यूनंतर अड चशे-तीनशे वष उलटनू  जाईतोपयत केवळ मगध ूांतातच बु दपंथाचा यऽतऽ 
जो ूसार झाला यापलीकडे काह  याचे पाऊल पडलेले न हते. पुढ ल इितहासा या 
अनुरोधासाठ  ह  गो  यानात ठेवली पा हजे. 

मीक हणजे 'यवन', मुसलमानांना यवन हणणे हे चूक !
 १६. पररा ीय, आबमक आ ण अंशत: परधम य अशा मीकांना आपले त कालीन 
भारतीय लोक 'यवन' हणून ओळखत. परंतु यामुळे सवच पररा ीय आबमकांना यवन असे 
हणणे ह  अथातच चुक ची गो  होती. वशेषत: मुसलमानांना आपले लोक जे यवन हणूनच 
हणू लागले ती तर घोडचूक होती. कारण मीक लोक आबमक िन पररा ीय जर  असले तर  
सापे त: ते या वेळ या व ा यासंगी िन स य जगतातच मोडत होते. परंतु भारतावर या 
मुसलमानां या टोळधाड  शतावधी वषानंतर पुढे चालून आ या या धमाध, रानट  िन 
व वंसक अशा रा सी वृ ी या हो या. तशा रा सी वृ ी या मुसलमानांना 'मुसलमान' हणून 
ओळखणेच अवँय होते. यांनाह  'यवन' हण यात यांचा नसता गौरव कर याची आ ण 
यवन श दाची नसती पायम ली कर याची अशी दहेरु  चूक आप या हातून घडत आली. 
मुसलमानांना ' ल छ' हणता येईल, यवन न हे. 

वेडगळ मुसलमान समजतात तसा  
िशकंदर हा काह  कुणी मुसलमान न हता

 १७. बहसं यु  मुसलमानांतील एक वेडगळ समजूतह  येथे सांग यासारखी आहे. 
अले झांडर ा नावाचे पिशयन भाषेत िशकंदर असे पांतर झाले होते. मीकांचे साॆा य 
पिशयावर होते तोपयत अनेक पिशयन लोक अले झांडर या अलौ कक पराबमामुळे मो हत 
होऊन आप या मुलांनाह  िशकंदर हेच नाव ठेवू लागले. पुढे पिशयातील लोक मुसलमान 
झा यानंतरह  यां यात मुलांना िशकंदर हे नाव ठेव याची ूथा चालूच रा हली. भारतातील 
बाट या मुसलमानांनीह  तीच ूथा उचलली. या िशकंदर ा श दाची ह  मूळ कथा ठाऊकच 
नस यामुळे हंदःथानातीलु  सहॐावधी मुसलमानांची अशी ढ समजूत झालेली असते क , या 
अथ  महंमद अ ली, कािसक इ याद  यां या नावांूमाणे 'िशकंदर' हेह  यां या मुसलमानी 
नावातच मोडते. याअथ  हा पराबमी िशकंदरह  मुसलमानांतीलच कोणीतर  महापु ष असला 
पा हजे ! कंबहनाु  तो मसुलमान होता हणूनच तो एवढा पराबमी िन द वजयी िनपजू 
शकला ! अस या क येक धमवे  या, अडाणी िन आ मूशसंक मुसलमानांना जर कोणी 
सांिगतले क  'िशकंदर' हा मुसलमान न हता. तो मुसलमान होऊ तर  कसा शकेल ? 
िशकंदरा या मृ यूनंतर उ यापु  या एक सहॐ वषानी महंमद पैगंबराचा ज म, तर तसले 
गावंढळ मुसलमान या सांगणा  यालाच वे  यात काढतील ! 
 १८. अले झांडर या साॆा याची या वेळची सरसीमा हंदकुशु  पवत ह  होती. 
अले झांडर यां यापुढे आप या तुंबळ मीक सेनेसह भारतावर जो चालून आला तो त िशलेला 
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येऊन पोचला. त िशलेचा राजा अंबुज (अंभी) याने यु द न करताच अले झांडरचे मांडिलक व 
मा य केले. काह  मीक लेखक हणतात क , ा त िशले याच राजाने आपला ूितःपध  जो 
पौरसराजा याचा मोड कर यासाठ  अले झांडरला आपण होऊन बोला वले होते. तसे असेल 
तर ा ःवजनिोहाचे ूाय  अंभी राजाला मीकांशी दोन हात न करताच यांना शरण 
जाऊन हौसेने भोगावे लागले हे बमूा च झाले. 

त िशलेतील व ापीठ आ ण एक वल ण योगायोग
 १९. त िशलेला त कालीन जगतात सुूिस द असलेले एक भारतीय व ापीठ होते. 
या व ापीठात देशोदेशीचे व ाथ  येऊन अनेक शा ांचे िन कलांचे अ ययन कर त. इतकेच 
न हे, तर देशोदेशी या रा यातील राजपुऽह  तेथे येऊन तेथील अनुशासन पाळून, रा यशा  
िन यु दशा  यांचे िश ण घेत असत. 
 २०. को या वल ण योगायोगाने, ितकडे अले झांडर त िशले या रा याचा पाडाव 
क न भारतात ससै य चाल क न जात असता, इकडे याच त िशला व ापीठात तेजःवी, 
तरतर त आ ण भारता या इितहासात एक दैद यमान असे सोनेर  पान या या हातून 
भ वत यता िलह वणार होती असा एक त णह  रा यशा ाचे िन यु दशा ाचे िश ण घेत 
होता कंवा ते िश ण घेऊन अलीकडेच बाहेर पडला होता. याचे नाव चंिगु  आ ण ा 
त िशला व ापीठा या प रसरातच व वधशा पारावारपारंगत िन राजकारणधुरंधर असे एक 
ूौढ पं डत या त णाला रा ीय बांितकायाचे िन रा यशा ाचे धडे देत होते, यांचे नाव 
चाण य ! 
 २१. परंतु िशकंदर या ःवार ने उडाले या हलक लोळात ा दोन सामा य य  
कोणा याह  डो यात असामा यपणे भरले या न ह या. या दोन य  िशकंदर या या 
सा  या ूचंड परचब य हालचालींकडे डो यात तेल घालून बघत हो या. भारतातील सा  या 
रावरावळ, राजा-महाराजांचे ते फुटकळ फुटकळ मुकुट एकऽ वतळवून िशकंदर ःवत: या 
िशरावर धारण कर यासाठ  जो भारतीय सॆा पदाचा महामुकुट रणांगणात घडवीत होता तो 
आयताचे आयता या परशऽू या हातून हसकून घेऊन आप या या त ण िशंया या 
मःतकावरच यायोगे बस वता येईल अशा एका महान बांितकारक कायाची योजना ते ूौढ 
आचाय मनोमन आखीत होते. 

पौरवराजाशी यु द
 २२. त िशलेचा राजा अंबुज हा मीकां या ल छ सै याशी यु द न करताच याचे 
आिधप य मानता झाला. ा या या कृ याची जो तो छ  थू क  लागला. अंबुज राजा या ा 
ाऽधमाला कलंक लावणा  या लै याचा वचपा काढ यासाठ  आपण आपाप यापर  मीकांशी 

ूखर सामना ावयाचा िनधार आजूबाजू या राजस ाक असले या भारतीय रा यांनी िन 
गणरा यांनी केला. ददुवाची गो  इतक च क  या सव फुटकळपणे ःवतंऽ असले या भारतीय 
रा यांना या मीक यु दापुरते का होईना, पण एकऽ येऊन एकाच सैिनक नेतृ वाखाली ते 
यु द लढ याची बु द  झाली नाह  हणा कंवा समय सापडला नाह  हणा. अले झांडरने वेळ 
न दवडता त िशलेला येताच आजूबाजू या सव भारतीय रा यांना शरण ये याची आ ा सोडली 
आ ण त िशला रा याला लागूनच असले या पौरव (पौरस) राजाने ती आ ा िध का न 
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यु दाचे आ हान ःवीकारताच या यावर चाल केली. 
 २३. पौरव राजाचा मु य भर या या लढाऊ रथांवर िन ह ी या बळावर होता, तर 
अले झांडरचा मु य भर मीकां या रणिनंणात घोडदळावर होता. ा दो ह  सै यां याम ये 
वतःता (झेलम) नद  होती. इत यात या सै याचे त ड लागाय या आधीच अकःमात मोठा 
वादळ  पाऊस पडू लागला. यामुळे नद ला मोठा पूर आला. तथा प अले झांडरने थो  याच 
दवसात दरवरू  शोध कर त नद या वर या बाजूला असलेला एक उतार शोधून काढला िन 
झटपट या या या रणिनंणात घोडदळासह नद  उत न पौरवा या पा ावर चाल केली. 
यामुळे पौरवाचा यूहच ढासळला. तर ह  राजा पौरवाने तुंबळ लढाई दली. परंतु पावसामळेु 
या रणभूमीत जकडे ितकडे िचखलच िचखल झा यामुळे पौरवाचे रथ िन ह ी ह  दो ह ह  
रणसाधने िनकामी झा यामुळे अले झांडर या घोडदळा या चढाऊ मा  यामुळे पौरवा या 
सै याचा टकाव लागला नाह . या रणधुमाळ त ह ीवर आ ढ झालेला पौरव राजाह  जवावर 
उदार होऊन लढत असता ःवत:च घायाळ झाला आ ण अले झांडर या हाती सापडला. अशा 
ूकारे अंशत: पौरवा या ददवामुळेु  िन अंशत: अले झांडर या रणचाप यामुळे मीकांचा पणू 
वजय झाला. 

कौतुकाने न हे, राजकारणासाठ
 २४. पौरव राजाला बं दवान क न अले झांडरपुढे नेले असता अले झांडरने यास 
वचारले, 'मी तुला कसे वागवावे अशी तुझी इ छा आहे ?' ते हा पौरवाने उ र दले, 
'राजासारखे !' आप या इकड या िन युरोपीय इितहासकारांनीह  बहधाु  असेच िल हले आहे क  
पौरव राजा या िधटाई या उ राचे अले झांडरला मोठे 'कौतुक' वाटले आ ण हणून याने 
पौरवाला न मारता केवळ अं कत क न पु हा रा यावर बस वले. परंतु हे वणन चुक चे आहे. 
वशेषत: शालेय पुःतकांतून तर  अशी भ गळ ःतुितवा ये घालू नयेत. 
 २५. कारण, ःव नात रा य दे याचे वचन दले हणून जागे झा यावरह  या 
वचनाूमाणे रा य देऊन टाकणारा अले झांडर हा कोणी भाबडा भारतीय राजा न हता. जर 
पौरवाला याने ठार मारले असते कंवा याचे रा य िछनावून घेऊन मीक जातीचा एखादा 
' ऽप' अले झांडरने या रा यावर नेमला असता, तर या रा यातील ःवािभमानी भारतीय 
जानपद मीकां या ेषाने अिधकच खवळले असते. अले झांडरला अनेक शऽूंशी लढत भारताची 
मु य राजधानी जी पाटलीपुऽ, तेथपयत जावयाचे होते ते केवळ या यासमवेत असले या 
जाितवंत मीक सेने या बळावर थोडेच साधणार होते ! यापे ा त िशले या अंबुज 
राजाूमाणेच पौरवालाह  दखाऊ दयेने जंकून आपला अं कत िन पा ठराखा के यानेच 
अले झांडरचा भारत वजयाचा अिधक संभव होता. याःतव पौरवा या धीरोदा  उ राने 
अले झांडरला जे कौतुक वाटले तेव  यासाठ  न हे, तर या राजक य डावपेचासाठ च या 
राजकारणपटू अले झांडरने पौरवाचे रा य याला परत दले. इतकेच न हे, तर आजूबाजूची 
जंकलेली काह  छोट छोट  संःथानेह  पौरवा या रा यात समावेिशली आ ण याला आप या 
या वःततृ भारतीय ूांतावरचा ' ऽप' (Governor) हणून नेमले. पौरवानेह  'ूसंग पडला 
बाका' ा यायाने अले झांडरचे ते बोलणे मा य केले. पररा ीय शऽूशी पौरवाने 
ाऽधमाूमाणे झंुज याचे कत य बजावलेलेच होते आ ण 'तावत ् कालं ूती ेताम '् हाह  

राजनीतीचाच दंडक आहे; हे जाणून राजा पौरवाने अले झांडरचे नावापुरते आिधप य मानून 
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, याचा भारतीयांना वषादह  वाटला नाह . संधी येताच ' ऽप' पौरवाने 
अले झांडरचा हा डाव या यावरच कसा उलट वला तेह  पुढे दसेलच.

मीसहनू  अले झांडर नवे मीक सै य भर स माग वतो
 २६. पौरवाचे यु द संपताच अले झांडरने आजूबाजू या लहानसहान संःथानांना 
जंकून या ूदेशाची यवःथा लाव याची आ ण तेथील िन यापुढ ल ूदेशातील लोक ःथतीची 
चौकशी केली. हंदकुशपासूनु  तेथपयत देश जंक त ये यात या या मूळ या मीक सै याची जी 
हानी झालेली होती ती भ न काढ यासाठ  याने या या बा बलोन िन मीसमधील 
ूांतािधपांकडनू  न या मीक सै याची मागणी केली. जु या सै यातील जे मीक सैिनक घायाळ, 
अधू िन अंगचुकार कंवा िनकामी झालेले होते यांना परत धाडले. 

भारतीय यतींची िन यो यांची चौकशी
 २७. भारता या जंकले या आ ण जंकावया या ूदेशातील लोक ःथतीचा वृ ा त 
समजून घे याक रता अले झांडरने जे चौकस लोक चहकडेू  धाडले होते यांनी आणले या 
समाचारात तेथील अर यात बसत असले या तपोवनांची, तपः यांची, िन:संग िन एकएकटेच 
वचरणा  या त विचंतक यतींची, यो यांची िन ूो जतांची वणनेह  होती. ःवत: सॆाट 
अले झांडरला व ेची िन त व ानाचीह  अिभ ची असे. अले झांडर हा ःवत:स त व  
ऍ रःटॉटलचा िशंय हणवी. मीस देशाम ये अशा यित, योगी, त व ानी िन सं यासी 
ॄा णांची ू याती असे. ती अले झांडर याह  कानावर पडलेली होतीच. यामुळे याला या 
भारतातील सं यासी ॄा णांना, यांना मीक भाषेत ‘Gymnosophist’ हणून संबोिधत, 
यांपैक  काह ंना ू य  पाह याची िन यां याशी संभाषण कर याची ूबळ ज ासा होती. 
अर यातील तपोवनांतून अले झांडरने अशा काह  सं याशांना बोलावून घेतले आ ण काह ंची 
यां याकडे जाऊन भेट घेतली. अशा ूसंगा या काह  कथा लोकां या िन अले झांडरसार या 
अलौ कक सॆाटा या भावना य व यापुर या मीक कथानकां याच श दात सांगतो. 
 २८. अशा एका यतीची भेट झाली असता अले झांडरने वचारले, 'मा या ा 
द वजया या कायास यश येईल क  नाह  ?' अशा अथा या या या ू ास या यतीने 
श दांम ये काह च उ र न देता एक मोठे चामडे, या या दो ह  बाजू अगद  सुकून वातड 
होऊन धनुंयासार या वब झाले या हो या, ते आण वले आ ण नंतर तो यित अले झांडरला 
हणाला, 'हे चामडे नीट सपाट पस न या यावर एकटा बैस.' यावर अले झांडरने कंवा 
या या आ ेने या या कोणा एका अिधका  याने या चाम  या या एका टोकास बळाने दाबून 
यावर बस याचा ूय  केला तोच ते दसरेु  वातड टोक खाडकन वर आले. ते दसरेु  टोक खाली 
दाबून यावर बसू पाहावे तो प हले वातड टोक खाडकन उभे राहावे. अथात ् ते चामडे सपाट 
अंथरता येईना िन या या मधोमध चपखल बसता येईना ! ते दाखवून तो यित हणाला, 
'तु या भारतावर ल ःवार ची अशी ःथती होईल. तू एका बाजलूा पुढे जंक त जाशील तर 
तुझी मागची जंकलेली रा ये पु हा तु या व द उठून तुझे जोखड फेकून देतील. तू मागे 
वळशील तर तुझी पुढची जंकलेली रा ये पु हा तु या व द उठून तुझे जोखड फेकून देतील. 
तुला अ खल भारता या कि य सॆाटपदावर बसणे हे असे अश य आहे.' 
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'डंडािमस'चा दंडक 
 २९. मीक लेखक याला ‘Dandamis’(डंडािमस) हणतात आ ण याचे शु द 
संःकृत नाव मला तर  आढळले नाह , अशा एका सं यःत ॄा णाची याती त िशलेकडे 
ऐकून यालाह  बोलावून या याशी संभाषण करावे अशी अले झांडरला उ कट इ छा झाली. 
तो वयोवृ द िन ानवृ द ॄा ण सं यःत िन उ लंग अवःथेत वचरत असे. िनरोपावार  तो 
सं यःत ॄा ण अले झांडरकडे जाईना. ते हा अले झांडरने आप या 'सेबेटस' नावा या 
अिधका  याला या सवसगंप र यागी ॄा णाकडे धाडनू  आ ा पले क , 'जे ू य  ' यूज' 
देवतेचे (संःकृत ' ु:'चे) पुऽ आहेत या जग जे या सॆाट अले झांडरने तुला बोला वले आहे. 
जर तू ये यास पु हा नकार देशील तर तुझा आता या आता िशर छेद केला जाईल.' ह  
धमक  ऐकताच तो सं यासी ॄा ण खदखदनू हसला आ ण उ रला क  'अले झांडर हा जसा 
िन या अथ  ' यूज' देवतेचा पुऽ आहे तसा िन याअथ  मीह  पण या ु:चाच पुऽ आहे ! 
अले झांडरची जग जेतेपणाची बढाई ह  यथ आहे. याने यास नद चे परतीरह  अजून 
पा हलेले नाह . यापुढे या शरू भारतीयांची रा ये आहेत आ ण यां याह  पुढे ते मगधाचे 
ूबळ साॆा य आहे या याशी त ड द यानंतर जर अले झांडर उरला तर मग तो जग जेता 
आहे क  नाह  याचा वचार करता येईल ! मला अले झांडर भूिमदान देऊ हणतो, धन देऊ 
हणतो, परंतु याला जाऊन सांग क , अशा वःतूंना मा यासारखे सं यःत ॄा ण तु छ 
मानतात. ह  माझी मातभृमूी मला जे हवे ते, आई लेकराला देते ितत या मायेने, मला पुर वते 
आहे. अले झांडर जर माझे िशर छाट त असेल तर फार तर माझे िशर िन पंड या ा 
मातीतून घडले गेले तीतच ते िमसळून जाईल. पण याला माझा आ मा काह  छाटता येणार 
नाह . तो अ छे , अमर आहे. अले झांडरला सांग क , जे स ेचे िन सुवणाचे दास असतील 
आ ण जे मृ यूला भीत असतील यांना अशा धम या दे ! आम यापुढे अले झांडरसार या 
एका म य मनुंया या अशा धम याच पांगुळतात ! कारण खरा सं यासी ॄा ण सुवणाने वश 
होत नाह  आ ण मरणाला भीत नाह  !! मी येत नाह  जा !' 
 ३०. डंडािमसने अले झांडर या अिधका  याला दले या उ रातून काह  वा ये तेवढ  
वर दली आहेत. मीक लेखकांनी याचे ते बाणेदार उ र स वःतर दले आहे. Plutarch नेह  
ा कथा व ण या आहेत. वशेषत: 'डंडािमस'ची वर ल कथा देऊन काह  मीक लेखकांनी 
या या ा िनभय िन बाणेदार उ राने थ क होऊन हटले आहे, ' या अले झांडरने अनेक 
रा े जंकली या जग जे या अले झांडरलाह  धूळ चारणारा जर कोणी ा जगात भेटला 
असेल तर तो हा वृ द िन नागडा उघडा भारतीय ॄा ण सं यासीच होय !!' 

अले झांडर ॄा णांना बांितकारक हणून फाशी देतो !
 ३१. ा चौकशीत अले झांडरला असेह  आढळून आले क , हे सं यासी योगी िन 
यित जर  फ टंगासारखे एकटे भटकत असले तथा प यां या िन:संग, िनभय िन िन:ःपहृ 
वृ ीमुळेच भारतीय गणरा यां या काय कंवा एकस ाक साॆा यां या काय, रा यचालकांवर 
यां या राजक य मतांचा अ यंत ूभाव पडत असे. भारतीय ऽयां या ख गा या धारेइतक च 
ा सं यःत ॄा णां या जभेची धारह  तीआण असनू परक य मीकां या अ या य आबमणांची 

ती तीो ूितकार कर त होती आ ण अले झांडर व द भारतीय जनतेत ूकटपणे व गु पणे 
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ू ोभ पेटवीत चाललेली होती. हे यानी येताच ा ‘Gymnosophist’ त व ानी वगा वषयी 
अले झांडरला ूथमूथम वाटणा  या ज ासेचे पांतर अशा सं यःत ॄा णां या ेषात झाले. 
ते हा अले झांडर अशा काह  ॄा णांना पकडनू  फाशी देऊ लागला. अशा एका ॄा णाचा 
िशर छेद कर याआधी याला जे हा वचार यात आले, 'तू अम या एका भारतीय 
संःथािनकाला मीकां व द का िचथ वलेस ?' ते हा याने ठासून सांिगतले क , 'कारण माझे 
असे ॄीद आहे क , जगायचे तर मानाने जगावे, अ यथा मानानेच मरावे !' (Plutarch 
LXIV) 
 ३२. पौरव राजाचा पराभव के यानंतर अले झांडरला साह जकच असे वाटले होते 
क , या या या डोळे दप वणा  या जयामुळे आजूबाजू या गणरा यांचेह  धैय आपोआपच 
खचून जाईल आ ण ती ूाजके (Republics) आपण होऊन पटापट शरण येतील. परंतु ह  
याची समजूत बहतांशीु  ॅामक ठरली. तो वतःता (झेलम) उत न जसजसा पुढे जाऊ 
लागला तसतशी या या वाटेतील बहतेकु  लहानमोठ  गणरा ये या याशी लढाई देत चालली. 
रणदेवतेचा िनणय घेत यावाचून ती याचे ःवािम व सुखासुखी मानीनात. ामुळे यांतील 
बहतेकांनाु  मीकांचे बहसं यु  िन ूबळ सै य जर  जंक त चालले होते तर  या सतत लढत 
राह याचा ताण मीकांवरह  पड यावाचून रा हला नाह .
 ३३. अशा अनेक झंुजार भारतीय गणरा यांशी झाले या लढायांची वणने मीक 
मंथकारांनी दलेली आहेत. परंतु ती स वःतरपणे कंवा सं ेपानेह  सांग याचा हा ूसंग नाह . 
तथा प सारे भारत पादाबांत क न थेट मगध सॆाटाचा मुकुट आप या डो यावर 
िमर व यासाठ  आले या या ूबळ ल  ल  मीक सै याशी आ ण या या असामा य िन 
जग ूिस द 'देवसेनानी'शी - अले झांडरशी भारतीय ःवातं याथ या या गणरा यांनी 
फुटकळपणे का होईना, पण आपाप यापुरता तुंबळ िन भीषण लढा दला िन शेवट  
अले झांडरला अंगणातूनच परत जाणे भाग पाडले, यां यातील काह  गणरा यांची िन 
रा यांची वेचक उदाहरणे केवळ कृत तेसाठ  तर  सांिगतलीच पा हजेत. 

सौभूित िन कठ गणरा ये
 ३४. ा दो ह  गणरा यांची रा यघटना ूजास ाक होती िन ती ःवतंऽ होती. 
डायोडोरस हा मीक मंथकार िल हतो क , यां या हाताखालील सव नगरांतील रा य यवःथा िन 
िनबध हे अ यंत हतकारक िन ूशसंनीय होते. (They were governed by laws in the 
highest degree salutary and their political system was admirable.) ाचे एक 
वैिश य असे होते क , आपली ूजा अिधकािधक बिल  िन सुंदर िनपजत जावी हणनू 
ूजनन हे य वषयक लहर वर न सोप वता हे एक रा ीय कत य जाणून यावर राजस ेचे 
िनयंऽण ठेवलेले होते. ते शार रक स दयाचे भो े  होते. याःतव यां यात ववाहाचे वेळ  हंडाु  
घे याची चाल नसे. वध-ूवरांचे शर रसौ व, सुंदरता आ ण िनकोप िन बिल  संतती उ प न 
कर याची पाऽता हे गुण जुळ यास तो ववाह ौयेःकर मानला जाई. यां या गणरा यांचे 
धुरंधर पुढार  िनवड यातह  शर रसौ व िन बळ ा गुणांचाह  वचार केला जाई. हे सुूजननाचे 
त व इतके कठोरपणे यां या िनबधात अनुःयूत केलेले असे क  मुले ज म यानंतर तीन 
म ह यांचे आत यांची रा यािधकाढयांकडनू  शार रक पर ा केली जाई. जर एखादे मलू 
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, दधरु  रोगाने पछाडलेले वा वकृत असले तर यास राजा ेने 
िनदयतेने मारले जाई.
 ३५. मीसमध या 'ःपाटा' ा ूाजकातह  आनुवंश (Heredity) सुधार यासाठ  
असेच िनबध असत हे ा यांस ठाऊकच आहे.
 ३६. ा सौभूित िन कठ गणांूमाणे अगद  कठोरपणे नसली तर  बिल  िन सुंदर 
ूजा हावी हणून जपणार  आणखी गणरा ये भारतात असत. वृं णीगणांतह  यांचे धुरंधर 
पु ष बिल  िन देखणे असावे असा कटा  ा काळ या फार पूव पासून असे. या 
वृं णीगणाचा जग यात नेता जो ौीकृंण या या शर रसौ वाची िन बिल तेची याती तर 
अजरामरच झाली आहे ! ौीकृंणाचे पुऽह  अितशय देखणे होते असे पुराणांतून सांिगतले आहे. 
 ३७. 'आयुधजीवी' गणरा ये : पंचनद ूांतात (पंजाबात) िन िसंधू नद या तटाला 
लागून थेट ित या मुखापयत पसरले या भारतीय गणरा यांतील अनेक गणरा यांना 
आयुधजीवी कंवा श ोपजीवी हणत. यांचे वैिश य हे असे क , या सव पु षांनाच न हे, 
तर बहसं यु  यांनाह  सैिनक-िश ण अिनवायपणे यावेच लागे. यु दाचे काळ  ते सारे रा  
लढाईवर जाऊ शके. िनरिनरा या ूकारची असली तर  यांची रा यघटना मूलत: ूजास ाक 
असे हे सांगणे नकोच. ती लहानमोठ  असली तर  ःवतंऽपणे नांदत.
 ३८. यौधेय गणरा य : या आयुधजीवी वगा या गणरा यांत याचे रा य वःततृ 
िन सुपीक ूदेशावर पसरलेले होते, १८ ते २१ वष वया या ू येक त णाने श व ा िशकलीच 
पा हजे असा िनबध अस यामुळे याचा पु षवग तर काय, (Law) पण बहसं यु  याह  
श स ज असत, याला ‘A nation in arms’ हणून परके इितहासकारह  संबोिधतात आ ण 
आप या ःवातं याःतव जवावर उदार होऊन लढ या या या या क त मुळे या या 
पराबमाचा सवाना दरारा वाटत असे ते यौधेय गणाचे रा य ूमुख वे गणले जाई. ते पंचनद 
ूांतातील यास नद या खाली पसरलेले होते.
 ३९. पौरव राजाचा पराभव क न आजूबाजूची गणरा ये िन ड गराळ टोळयांशी 
लढत िन ती जंक त अले झांडर वतःता (झेलम) िन चंिभागा (िचनाब) ा न ा उत न 
यास नद  ओलांड यासाठ  झपा  याने पुढे येत आहे हे पाहनू  ित या खाल या तीराला 
िनवासणा  या या पराबमी  यौधेय गणानेह  अले झांडरचे 'शरण ये याचे' आ हान िध का न 
यु दाची ज यत िस दता चाल वली ! इतके झाले, तर  मगध साॆा याचा 'सॆाट' 
हण वणा  या पराबमशू य धनानंद महाराजा या डोळयांवर ल गुंगी उतरली नाह . या भेकडाने 
या शरू यौधेय गणाशी िशकंदरला (अले झांडरला) ितकड या ितकडेच पादाबांत कर यासाठ  
कोणतेह  साम रक सहकाय के याचे आढळत नाह . तर ह  यौधेयगण आप याच बळावर 
िशकंदराशी लढ यास स ज झाला. 

िशकंदरा या सै याने धाःती खा ली !
 ४०. पंचनदांतील िसंधू, वतःता, चंिभागा ा न ा ओलांडनू  अले झांडरचे सै य 
लढत लढत जे हा ा यास नद या काठापयत आले ते हा यांना या नद या पलीकडे 
असलेले हे यौधेय गणाचे ूाजक मीकांशी आप या ःवातं यर णाथ लढ यास स ज होऊन 
ठाक याचे कळले. या या पराबमी सै यश ची यातीह  मीकां या कानांवर गेली, या 
यौधेय गणा या पुढेच गंगेकाठची मोठमोठ  रा ये लढ यास िस द आहेत ह  वाताह  या या 
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कानावर आलेलीच होती. यामुळे आजवर पंचनदात भारतीयांशी लढत लढत आधीच थकवा िन 
कंटाळा आले या मीक सै याची यास नद  ओलांडनू  ा पराबमी यौधेय गणा दक भारतीय 
रा यांशी यु दे कर त पुढे घुस याची छाती होईना ! 
 ४१. परंतु यां या या जियंण ु िन धैयमे  सॆाटाची िन सेनापतीची, या 
अले झांडरची रा यतृं णा िन यु द पपासा लेशमाऽ उणावलेली न हती ! यास नद  ओलांडनू , 
यौधेय गणास जंकून थेट मगधापयत पढेु घुसायचेच अशी याने मीक सै यात घोषणा केली. 
ा या या ह टामुळे लढाईस कंटाळले या या या अगद  िनवडक सै यात सु दा असंतोष 
माजला. या मीक सै यातील सैिनक टो याटोळयांनी गु पणे पुढे जा यास ःप पणे नकार 
ावयाचा हणून ठराव क  लागले. अले झांडरला ते अ जं य िन ू य  ' यू' देवतेचा पऽु 
हणून मानीत आले. पण या या रा यतृं णेचा यांना आता अगद  उबग आला. ह  मीक 
सै यातील असंतोषाची जाणीव अले झांडरला होताच यांना उ ेज व यासाठ  याने 
यां यासमोर एक भाषण केले. तो हणाला, 'मीसच सै य अ जं य आहे ह  तुमची जगभर 
गाजवणार  क त  ! ितला अशी काळोखी ! भारतात िशर यानंतर तु ह  आजवर या लढाया 
लढलेत िन जय िमळ वलेत ते लहानसहान शऽूंशी गाठ पडली ते हा होते. आता मोठमो  या 
शऽूंना त ड ावयचे आहे. यास नद या पलीकडेच हे एक आयुधजीवी गणरा य शरण न 
येता तुम या व द दंड थोपटनू  रणांगणात उतरले आहे ! यांची खोड मोडनू  पुढे असले या 
गंगे या काठ या अ यंत सुपीक रा यांना जंकून, आप या मीस या द वजयाचा डंका सा  या 
जगात गाज वलाच पा हजे !' 
 ४२. पण अशा आशया या चेव आणणा  या अले झांडर या भाषणाचा प रणाम 
याने अपे ला होता तसा न होता अगद  उलट झाला. आज आपण लढलो यापे ा अिधक 
भीषण संमाम आपणास लढावे लागणार आहेत, हे ःवत: अले झांडरनेच सांिगत यामुळे 
या या मीक सै या या दयात धडक च भरली. डॉ. जयःवाल आप या “Hindu Polity” 
मंथात िल हतात : ‘The Greek army refused to move an inch forward to face the 
(Bharatiya) nations whose very name, according to Alexander struck his 
soldiers with terror.’ 
 ४३. आपले मीक सै य थक यामुळे यौधेयगणाशी त काळ लढ या या भयामुळे िन 
पुढ ल सवच कटकट टाळ यासाठ  यास नद  उतर यास ःव छ नकार देत आहे हे पाहताच 
ू य  आपली अव ा के या वषयी अले झांडर संतापला. पण तो जसा धुरंधर यो दा होता 
तसा धूत कारःथानीह  होता. काळवेळ ओळखून संतापाचे भरात काह  एक झटकन ्न करता 
अले झांडर वैतागासरशी एकदम आप या तंबूत गेला. कोणाशीह  बोलेनासा झाला. तीन 
दवसपयत तो तंबूबाहेर आलाच नाह . वचारपूवक याने एक िनराळ च योजना मनात या 
मनात ठर वली. नंतर याने सव मीक सै यास एकऽ जम वले आ ण तंबूबाहेर येऊन याला 
हणाला, ' यास नद  उत न पुढे जायचा बेत मी सोडनू  दला आहे. आता मीसला परत 
जावयाचे !' या वा यासरशी िशकंदर या सै यास अथातच 'आनंद आनंद' झाला ! िशकंदर पढेु 
हणाला, 'पण मागे परत फरायचे कसे ? सरळ पाठ फरवून आ या माग जाऊ लागलो तर 
आपण जंकलेलेच हे सारे भारतीय जानपद ' जतं जतं' कर त बंड क न उठेल. आपण 
घाबरलो आहोत असे समजतील ! ते हा पाठ दाखवून, आले या भूमीमाग परत न फरता 
आपण कंिचत ् ितरपे वळावे. िसंधू नद तून वाट काढ त समुिाकडे जावे िन मग समुिमाग 
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इराणास परत जावे. पुढे पु हा जे हा भारतात आपण येऊ ते हा गंगेकड ल रा येह  जंकून 
आपण आपला भारताचा द वजय पुरा क  !!' 
 ४४. अले झांडर हणाला खरा क  'पु हा जे हा आपण भारतावर चालून येऊ'.. पण 
हे मीक सेनापते, पुढे हणजे के हा ? गंगेकड ल रा ये जंक याचे तर राहोच, पण आज तू ह  
भारताची सीमारेषा जंकली आहेस तीच मुळ  तोवर तु या साॆा याचे जंू झुगा न देऊन 
ःवतंऽ झालेली नसेल तर ? न हे, या तु या 'पुढं' या आधीच तचू मुळ  बेप ा झालास तर 
? ' यू'चे कुल सु दा बोलता बोलता काळाचा मास होऊ शकते मग मीसचे का असेना ! 
 ४५. भारतावर पु हा चालून येणा  या अले झांडर या धम यांची जर या भारतीय 
‘Gymnosophist’ यतींनी िन यो यांनी अशी टंगल उडवली असेल तर ती काह  अःथानी 
ठरत नाह  !

अले झांडरची पीछेहाट
 ४६. त डाने काह ह  व गना कर त रा हला तर  यास नद पलीकड ल यौधेया द 
भारतीय दळभारां या पराबमास मीक सै य याले हणून यास नद  उतर याची 
अले झांडरची छाती झाली नाह  ! भारतीय पराबमाने या या चढाईची रग जर वली हणून 
अले झांडरला मागे फरणे भाग पडले. ते ःवे छेने मागे परतणे न हे, तर ती भारतीयांपढेु 
हतबल मीकांची पीछेहाट होती. हे ऐितहािसक स य छप व यासाठ  जे काह  मीक कंवा 
युरो पयन इितहासकार िल हतात क  'जर िशकंदर यास नद  उत न पुढे गेला असता तर 
यौधेय गणाचाच काय पण मगधाचाह  पराभव क  शकता. यौधेयांनी ू य  रणांगणातच 
लढनू  काह  कुठे पराभव केलेला नाह .' अशा जर-तर या व गनांनी यौधेया दकां या भारतीय 
रणूतापा या वतीने ा ूकरणी तर  असे ू यु रता येईल क , 
   'का कथा बाणसंधाने याश देनैव दरतू : । 
   हंकारेणैवु  धनुष: स ह व नन ् यपोहित ॥' 
 ४७. जो शऽू आम या नुस या धनुंयां या टण कारासरशीच भयभीत होऊन पळ 
काढतो या याशी लढायचे काय कपाळ ! 
 ४८. पु हा अले झांडर या ा मीक सै याची ू य  रणांगणात लढ याची 
खुमखुमीह  मगधा दक भारतीयांचा रणूताप पुढे जर वणार आहे ! यु दा या आखाडयांत 
उतरतोच आहे तो चंिगु ; थोडे थांबा. 

अले झांडर एक बलाढय नौदल उभारतो
 ४९. यास नद वर या या सै याची पीछेहाट होताच िसंधुनद तून समुिाकडे ससै य 
िनघून जा यासाठ  िशकंदरने पांच-सहाशे रणतर  बांधनू एक बलाढय नौदल (आरमार) उभारले. 
यावर याचे सहॐावधी मीक सै य श ा ांिनशी स ज क न याने चढ वले आ ण तो िसंधु 
नद तून परतू लागला. या जलूवासा याच आगेमागे िशकंदरने बा बलोिनया येथून माग वलेली 
याची न या दमाची दोन मीक सै येह  याला येऊन िमळाली. यामुळे याचे थकलेले जुने 
मीक सै यह  उ हिसत झाले. 
 ५०. परंतु इकडे िशकंदरची पीछेहाट झालेली पाहनू  याने जंकले या गांधार ते 
यास नद पयत भारतीय जानपदात आतनू आतून मीसस े व द मोठे ष यंऽ चालू झाले. पण 
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याचा उ लेख पुढे येईल. इथे इतके सांगणे पुरे आहे क , 'मी परत येणार आहे ते हा पाहनू  
घेईन !' ा अले झांडर या धमक ला एक राजकारणी बागुलबोवा समजून िशकंदर िसंधुनद या 
या मागाने परत जाणार होता या या उभय तीरांवर पसरले या लहानमो  या भारतीय 
गणरा यांनी या मीक सै याचा श यतो सश  साम रक ूितकार करावयाचे ठर वले. पण तो 
या या ःवतंऽ गणरा याने या या या यापुरता फुटकळपणे घेतलेला िनणय होता. सवानी 
िमळून संघ टतपणे एकािधप याखाली िशकंदरशी लढलेले ते संयु  यु द न हते. यामुळे मागे 
गांधार िन पंचनदात झाले तसे एकेका भारतीय गणरा याला गाठून िशकंदरचे संघ टत सै य 
लढत लढत पुढे जाऊ शके. ा भारतीय सै याशी या फुटकळ लढाया झंुजवीत राह याने जर  
िशकंदरची हाडे खळ खळ  होत तर  याचा िन:पात असा होऊ शकत नसे. या या ःवतंऽ 
गणरा याने आप यापुरते लढ या या ा फुट र ूवृ ीला काह  तुरळक अपवादह  घडले. 
यांपैक  शऽुप ाकड ल मीक इितहासलेखकह  यांची त ड भ न ूशसंा करतात आ ण मीक 
इितहास ज मभर वसरणार नाह  असा एक तडाखा याने समरांगणात िशकंदरला लगावला 
या दोन गणरा यांना तर  येथे उ ले खले पा हजे. 

मालव आ ण शूिक गणरा यo 

 ५१. ह  दो ह  गणरा ये िसंधू या तटावर ू येक  ःवतंऽपणे नांदत होती. दो ह ह  
संप न, शरू, लोकस ाक िन अ यंत ःवािभमानी असत. यातह  मालवगण हा ूाचीन 
कालापासून व यात असे. याचे रा य वःततृ होते. ा गणांत के हा वैरह  येई. तथा प 
जे हा िशकंदराचे बलाढय नौदल वाटेत आडवे येईल, या या फुटकळ भारतीय संःथानांशी 
लढत िसंधू नद तून वाट कापीत चालले, ते हा या दो ह  गणांतील राजकार यांनी तोवर 
फुटकळपणे लढ यात ःवतंऽ भारतीय गणरा याची जी रा घातक भूल होत होती ती 
सुधार याचा िनधार केला. यांनी ःवतंऽपणे न लढता दो ह  गणरा यांचे सै य एकऽ क न 
एकाच नेतृ वाखाली लढ याचे ठर वले. केवळ सै यच न हे, तर आपले जुने वैर वस न या 
गणरा यांतील नाग रकांनी आपले रा ीय िन सामा जक जीवनह  एका म कर यासाठ  
परःपरांत शर रसंबंध घडवून आणले. जातीत जात िमसळून जावी, एकर , एकबीज हावे, 
ासाठ  परःपरांत यांचा मोठा सामुदाियक ववाहसमारंभ झाला, यूनत: एक सहॐ मुली 

एकमेकांत देऊन घेऊन परःपरांतील वरांशी यांची ल ने लागली गेली ! 
 ५२. मालव शिूकां या ा संयु  सै याचा मीकांशी तुमुल संमाम चालू असता ा 
गणरा यांतील एका मह वा या नगराला िशकंदराने वेढा घातला. या नगराचे न क  नाव 
िन तपणे आढळत नसले तर  ते राजधानीचे कंवा तशाच मह वाचे नगर असले पा हजे. ते 
गणरा यीय नगर अट तट ने लढत रा ह याने मीक सै याचा वेढा रगाळत रा हला. तापट 
ःवभावा या अले झांडरला हे सहन झाले नाह . याने िश  या लावून शऽू या तटावर सरळ 
चढनू  जा याची आ ा मीक सै यास दे याचे यो जले. 
 ५३. पण मागे यास नद  ओलांड याचे वेळ  झाले याूमाणे याह  वेळ  मीक 
सै यात िशकंदरा वषयी असंतोष माजत चाललेला होता. नवी यु दे टाळ यासाठ  पीछेहाट 
प क न मीक सै य िसंधू नद तून घर  जा यासाठ  परतले होते. पण या िसंधू नद या 
जलमागाने ठक ठकाणी यांना भारतीयांशी लढे ावे लागले. आ ण िशकंदराने रा यतृं णेपायी 
धरलेले आबमक धोरण सोडले नाह  तर जवावर या लढाया आणखी पुढे लढा या लागणारच ! 
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ा ूबळ अशा मालव-शिूकांशी छेडले या यु दामुळे तर मीक सै याची सहनश  तुटेतो 
ताणली गेली होती. हणून यां यातील असंतोष िशगेला पोचून िशकंदरची उघड उघड अव ा 
करावी अशी बंडखोर ची कुजबूज होऊ लागली. 
 ५४. When the Macedonian soldiers found that they had still on hand a 
fresh war in which the most warlike nations (गण) would be their antagonists, 
they were struck with unexpected terror and began again to upbraid the king in 
the language of sedition. (Curtius as quoted in ‘Hindu Polity’) 
 ५५. तथा प शेवट  शऽू या वे  यास भीक न घालणा  या या भारतीय नगरावर 
या या तटास िश  या लावून शऽू या मा  यास न िभता सरळ आत उड  घे याची धाडसी आ ा 
अले झांडरने सोडली. आपले मीक सै य तसे साहस कर यास अळंटळं करते आहेसे पाहनू  
तटास लावले या एका िशड वर तो मीकांचा अतुल पराबमी सेनापती िशकंदर ःवत: चढू 
लागला. या ँयासरशी ते सारे मीक सै यह  अकःमात ्उ े जत होऊन िशडयांवर भरभर चढू 
लागले. तट चढनू  जाताच ःवत: अले झांडरने तटाव न जी उड  घेतली ती थेट खाली या 
नगराचे आत या रणभूमीतच होय ! मागोमाग मीक सै यह  तटाव न उ  या घेत नगरात 
घुसले. भारतीय सै यात िन मीक सै यात एकच रणधुमाळ  उसळली ! 
 ५६. इत यात - 
 ५७. इत यात एका भारतीय वीराने भा यातनू एक वषार  शर काढनू  धनुंया या 
ू यंचेस जोडला आ ण जथे सेनापितपदाचे सोनेर  िशर ाण घालून, तुंबळ रण घुमवीत, पुढे 
घुसणा  या मीक सै यात यांचा सॆाट सेनापती अले झांडर तळपत होता, ते लआय साधून या 
भारतीय वीराने ( याचे नावह  उपल ध नाह  याने) तो अमोघ शर सोडला. 
 ५८. तो शर न हता तर भारताचा मूितमंत सूडच होता ! पंतांचे आयत कंिचत 
जुळवून बोलायचे तर 
  'तो शर गरधरवरसा प वसा र वसा ःमरा रसायकसा । 
  ल छ दंतर  घुसला व मीकामा ज नागनायकसा ॥' 

या बाणाने घायाळ होऊन अले झांडर र ा या थारो यात कोसळला
 ५९. भारतीय वीराने ूबळपणे सोडलेला तो बाण नेमका िशकंदर या व :ःथळ  
घुसला. यासरशी मर◌ू छत्  होऊन िशकंदर खाली कोसळला. हे पाहताच एका मीक सैिनकाने 
आप या ढालीखाली यास झाकून घेतले. अले झांडर रणात पडला, मर◌ू छत्  झाला, असा 
एकच वसंगत हाहाकार मीक सै यात उडाला. कडोिनकड ने मीकांनी र ा या थारो यात 
पडले या अले झांडरला रणातून तसाच बाहेर काढनू  आप या िश बरात नेले. ितथे मो  या 
ूयासाने या या व :ःथलात घुसलेला या भारतीय वीराचा तो भीषण बाण उपटनू  काढला 
गेला. अले झांडर जसजसा शु द वर येऊ लागला तसतसा मीक सै या या जवात जीव येऊ 
लागला. क येक दवस तो घाव भ न ये यास लागले. तोपयत िशकंदर अंथ णास खळून 
होता. 
 ६०. पण ितकडे हां हां हणता बा बलोन ते मीसपयत या घटनेची प हली बातमी 
ह च गेली क , यु दात भारतीय बाण लागून िशकंदर ठार झाला ! िन यामुळे गांधार िन 
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इराण या काह  भागात बडेंह  झाली. पुढे 'िशकंदर घायाळ झाला िन आता बरा आहे' ह  
बातमी पोच यावर ःथरःथावर झाले. 
 ६१. आ ण या वृ ासरशी भारतात िन वशेषत: या वीयशाली मालव-शिूक 
गणरा यात कृतकृ यतेची ध यता वाटली अस यास ते साह जकच होते. भारतीय पौरव 
राजाला लढाईत मीकांनी जे हा घायाळ केले होते ते हा याचा अले झांडरला इतका गव झाला 
होता क  याने ते िचऽ ठस वलेले एक नवे नाणे ःवत:चे दपाचे ःमारक हणून पाडले होते. 
ते आजह  पाहावयास िमळते. भारता या या अपमानाचे उ टे आज या मीकां या राजालाह  
रणांगणात अ रश: लोळवून भारतीय वीरांनी काढले ! भारताचे र  सांडणा  या या 
ल छसॆाट अले झांडरला याचे ःवत:चे र  सांडनू  भारतीय वीरांनीह  वैय क दंड 
भोगावयास लावला ! 
 ६२. भारतीय बाण या या व :ःथळास भेदनू आत तलेला आहे िन यामुळे जो 
रणांगणात ःवत: या र ा या थारो यात मर◌ू छत्  पडलेला आहे अशा अले झांडरचे िचऽ 
ठस वलेले एखादे नवे सोनेर  नाणे मालव-शिूक गणानेह  पाडावयास हवे होते ! पाडले असेलह  
विचत ्! 

 ६३. अले झांडर या आजवर या अ याचार  रणनीतीूमाणे जी यास वरोधतील 
या या संःथानांचा तो बहधाु  िनदयपणे िन:पात कर त आला होता. पण अरेस कारे हणून 
हटकणारा ूितवीर भेटताच आपले काम साधून घे यासाठ  सुतासारखा सरळपणा 
दाख व या या कलेतह  तो िनंणात होता ! याची ूकृती बर  होताच मालव-शिूकां या संयु  
सेनापतीशी उ ंड भाषा न योजता याने श संधीचे बोलणे लावले. हा संधी कर यासाठ  या 
संयु गणाचे शभंर ूितिनधी िनवडले गेले होते. या सव भारतीय ूितिनधीं या स मानाथ 
अले झांडरने आप या िश बरात एक मो  या थाटाचा समारंभ कर याचे ठर वले. मालव-शिूांचे 
ते शभंर ूितिनधी मीकांचे िश बरात येताच यांचे भ य ःवागत कर यात आले. या ूसंगाची 
मोठ , सुरस िन स वःतर वणने िनरिनरा या मीक इितहासकारांनी दलेली आहेत. पण 
ःथलाभावी इथे यांचा अगद  सं  उ लेख तेवढा केला आहे. मीकांनाह  असाधारण 
(Uncommon) वाटावे असे भरपूर उंचीचे, ध पु  िन डौलदार शर राचे, भरजर  मू यवान वेश 
िन र ामो यांचे अलंकार प रधान केलेले असे ते शभंर भारतीय वीर पु ष ू येक  आप या 
सु ढ िन सालंकृत सोनेर  रथात बसून आलेले होते. यांचेसमवेत उ म िन मू यवान साज 
चढ वलेले ह ीह  होते. मीकांना ह ीचे नेहमीच मोठे आकषण वाटे.
 ६४. ाच ूितसर◌्प यांनी्  आप या ःवत:वर ूाणसकंट आणलेले होते याची 
जाणीव मनांत सलत असताह  या समारंभात अले झांडरने वीरोिचत उदारमनःकता दाखवून 
आप याह  राजवैभवाचे ूदशन केले. या ूितिनधीमंडळातील शंभर ूितिनधींसाठ  
भोजनसमारंभाचे वेळ  सो याची शभंर पीठे हार ने मांडली होती. उंची म ांची िन प वा नांची 
रेलचेल उडाली. िनरिनरा या ब डो सवांची आ ण गायनवादननतना द समारंभांची लयलूट 
झाली. शेवट  अले झांडरचा िन या मालव-शिूकां या संयु  गणरा यांचा संयु  संिध झाला. 
 ६५. या काळ या मीक लेखकां या या संिधसंबंधात वसगंत वणनांतनू जो काह  
सम वय लागतो तो इतकाच क , या संयु  गणरा यांशी चाललेले यु द मीकांनी िन 
भारतीयांनी उभयप ी बंद ठेव याचे मा य केले आ ण ा मालव-शिूकां या गणरा यांनी िसंधु 
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नद तून परतणा  या अले झांडर या नौदलाला कोणताह  उपिव होऊ देऊ नये हे या संयु  
गणरा यांनी मा य केले. या दोन गणरा यांपैक  मालव गणरा या या पराबमी अ ःत वाचा 
उ लेख भारता या पुढ या इितहासात शकयूचीं या ल छस ेशी झाले या यु दातह  वारंवार 
येणारा आहेच. याव न ते मालवगणरा य पुढे अनेक शतके भरभराट त होते हे िस द कर त 
बस याचे कारणच उरत नाह . 
 ६६. भारतीय ूितकारकां या आणखी काह  वीरकथा, या ूकरणी या ःथल-
कालाचा ःप  उ लेख नसताह  मीक लेखकांनाह  व ण यावाचून राहवले नाह . यापैक  दोन-
तीन तर  येथे उदाहरणाथ देऊ. 
 ६७. 'मागासा' येथील छापा : मासागा येथे अले झांडर या हाती सात सहॐ 
भारतीयांची एक सश  टोळ  सापडली. तीत अनेक याह  हो या. अले झांडरने यांस 
सांिगतले क , जर तु ह  मा या सै यात भरती हाल आ ण मा या ःवार त मा या भारतीय 
शऽूंशी लढाल तर मी तु हांस जीवदान देतो. नाह तर सवाना कापून काढ न कंवा दास-दासी 
हणून ध न नेईन. या टोळ तील पुढाढयांनी ती अट मा य केली. पण वनंती केली क  या 
सवाचे एकमत हावे हणून वचार विनमयासाठ  यांना एक राऽ अविध ावा. याूमाणे 
िशकंदराने यांना अविध दला आ ण मीकां या िश बरासमोर नऊएक मैलां या अंतरावर ल 
टेकड वर राऽभर वसती कर यास जाऊ दले. ह सट ःमथ आप या इितहासात िल हतो क , 
“The Indians being unwilling to aid to foreigners in the subjugation of their 
country-men desired to evade the unwelcome obligation.” ामुळे ःवत:चा जीव 
वाचावा हणून मीकांसार या पररा ीय शऽूंना िमळून आप या रा ाला पारतं यात 
ढकल यासाठ  लढ याचे पापी कृ य के हाह  करावयाचे नाह  असे या भारतीयांनी या 
राऽी या गु  बैठक त ठर वले आ ण भ या पहाटेसच मीकांचा डोळा चुकवून ितकड या ितकडे 
िनसटनू  जा याचा यांनी कट केला. वसा यासाठ  मग ते थोडा वेळ िनजले. पण यां या या 
कटाची बातमी त काल िशकंदरला कळली. यासरशी याने मीक सै यास घेऊन या िन िःत 
भारतीय दलावर अकःमात छापा घातला आ ण एकदम कापाकापीस आरंभ केला. ते हा या 
सात सहॐ भारतीयांत एकच हाहाकार झाला ! पण थो  याच वेळात ते सावध झाले. यांनी 
आपापली श े उपसली. म ये पोकळ असा एक गोल यूह रचला. या पोकळ त या िन 
मुले घातली आ ण ते सारे भारतीय वीर शऽूवर तुटनू  पडले. अनेक याह  आघाड वर राहनू  
मीकांशी बेभान झंुजताना आढळत हो या. शेवट  मीकां या बहसं यु  सै याकडनू  ठार मारले 
जाईतो ते भारतीय वीर आप या रा ा या ःवातं याःतव झंुजत रा हले !
 ६८. ‘The gallant Defenders met a glorious death which they would 
have disclaimed to exchange for a life with dishonour.’ (Early History of India 
by V. D. Smith, Page ५१) 
 ६९. अमौणेी : ा भारतीयां या लहानशा पण ःवतंऽ ूाजकानेह  शरण न जाता 
िशकंदराचे ूचंड नौसै य िसंधूनद तून परत जात असता ाऽधमानुसार या याशी ूाणांितक 
संमाम केला. यां या राजधानीवर मीक सै य चालून आले ते हा या भारतीय लढव यांनी 
माग माग  आडोसे उभा न मा  याची ःथले िनिमली आ ण पावलोपावली अशी लढत दली क  
िशकंदरला या या ःवत: या मीक सिैनकांचे बळ  द यावाचून या नगरात ूवेश करता 
आला नाह . शेवट  ‘According to Curtius when those brave fellows could not 
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further resist the odds, they (the Agrashrenees) set their houses on fire and their 
wives and children and all threw thenselves into the flames !’ क टस हा युरो पयन 
मंथकार िल हतो क , मीकां या बहसं यु  सै याला हट वणे जे हा अश य झाले ते हा या 
झंुजार अमौणेींनी आप या सा  या घरादारांना आग लावून दली आ ण यां या शरू या, 
मुले-मुली सवजण या वालाक लोळात उ  या घेऊन भःमसात झाले ! हणजे आज या 
भाषेत यांनी जोहार केला.

हाच तो जोहार !! = जय हर !
 ७०. आप याकडे सवसामा यपणे असे समजले जाते क  'जोहार'ची ह  तेजःवी चाल 
राजपुतात तेवढ  ूचिलत असे. परंतु मीक लेखकांनी वर ल अमौणेीसार या पराबमी लोकांची 
जी उदाहरणे आ यच कत होऊन दली आहेत याव न हे उघड होते क , रजपूत ा नावाचाह  
उदय हो यापूव पासून आप या भारतीय यो दयां या वगातून ह  'जोहार'ची तेजःवी परंपरा 
चालत आलेली आहे. 'जोहार' हा श द अलीकडचा. तो 'जय हर !' ा रणघोषणेपासून िनघाला 
असावा. वलय, मरणमारणाचे थैमान चालत असलेले रणांगण, याची भारतीय देवता हर ! 
महादेव ! हणूनच 'जय हर' ह  तमुुल रणगजना कर त भारतीय सै ये बेभानपणे लढत. 
मराठयांचीह  यु दगजना होती 'हर हर महादेव' ह च ! लढ याची पराका ा केली असताह  जे हा 
जे हा परधम य वा पररा ीय अशा आततायी शऽू या हातून सुट याची सार  श यता न  होई, 
ते हा पाडाव होऊन या परशऽू या स ेखाली यां या दास-दासी होऊन कंवा परधम 
ःवीका न जवंत राह यापे ा ःवधम, ःवरा , ःव व यां या स मानर णाःतव ःवयं-हौता य 
प करणारे असे आम या भारतीय यु दतंऽाचे हे अ य , हा जोहार, हेच अंितम िन अमोघ 
अ  असे ! लढाऊ वयाचे सव वीर पु ष रणांगणात शऽूस मार त मार त मारले जाताच 
यां या शतावधी वीरांगनांनी आपली मुलेबाळे छातीशी कवटाळून आपणच पेटवून दले या 
अ ननारायणा या वालाक लोळात 'जय हर ! जय हर !' गजत पटापट उ  या टाकून 
भःमसात ्होऊन जायचे ! याचे नाव जोहार ! ह  त डाची गो  नाह . वीरौीची, पराबमाची, 
ःव वर क ाऽधमाची ूाणांितक पराका ा आहे ती ! 
 ७१. यांनी यांनी अशा जोहारा या अ नक लोळांची कवचे धारण केली यांना 
यांना बाट व याची, दास कर याची, ःपश कर याची सु दा श यता यांचा पाठलाग कर त 
येणा  या एखा ा िशकंदराला, अ लाउ नला, सेिलमला तर काय पण सैतानाला सु दा उरलेली 
नसते ! या अ नक लोळा या क ेत येताच या चट यासरशी तो शऽू हतबल, हताश, 
हरमुसला होतो ! 
 ७२. भारतात लढत असता काह  ठकाणी मीक सै या या हाती पड याची मानहानी 
सोस यापे ा जे हा भारतीय वीर-वीरांगनांनी असे अंितम रणबंदन क न सांिघक अ नूवेश 
केले ते हा ते अ तु ँय पाहनू  मीकांची सै ये आ यच कत झा याची जी वणने आहेत, 
यातच वर ल 'अमौणेी' ा शरू जनपदाचीह  गणना होते. 

 ७३. ॄा णक जानपद : शेवट  अले झांडरचे नौदल असे लढत लढत जे हा िसंधू 
नद या मुखापाशी आले ते हा ितथे असले या भारतीय ःवतंऽ गणरा याशी याची गाठ 
पडली. ह  गणरा ये कंवा 'जनपदे' ःवतंऽ िन शरू असली तर  लहान लहान होती. 
अले झांडर या बहसं यु  िन बलाढय सै याशी समबलाने लढू शकेल असे यां यात कोणीह  
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'ॄा णक' जनपदाने शरण न जाता ा पररा ीय शऽूशी दोन हात 
करावयाचे ठर वले. पा णनी या 'ॄा णको नाम जनपद:'चा उ लेख करतो, तेच हे जनपद 
होय असे डॉ. जयःवाल हणतात. मागे पंचनदात लढत असतानाच या ‘Philosophers’ 
वगावर अले झांडरने कसा डंख धरलेला होता ते वर सांिगतलेलेच आहे. याच ॄा णवगाचे हे 
छोटेसे रा य आहे हे ऐकताच अले झांडरने यां यावर वशेष कडकपणे सूड उग व याचे 
ठर वले. अले झांडरवर िल हले या आप या च रऽात हणतो : Plutarch ‘These 
philosophers were specially marked down for revenge by Alexander as they 
gave him no less troubles than the mercenaries, they reviled the princes who 
declared for Alexander and encouraged free states (in India) to revolt against 
his authority.’ या छो  याशा जानपदाने ःवरा ा या ःवातं याःतव मो  या बाणेदारपणाने 
मीकांशी शेवटपयत झंुज दली.
 ७४. प टनूःथ : याला आज मुसलमान िसंध हैिाबाद हणतात या नगराला 
याकाळ  प टनूःथ हणून हणत. संःकृतम ये समुिकाठ या कंवा मो  या नद मुखांचे 
काठ  असले या नगरांना बहधाु  प टन हणत. प टन हणजे इं लश ‘Port’. विचत हा 
इं लश Port श द, या संःकृत श द प टन श दापासून आलेला असावा. िशकंदर अगद  
समुिाचे स नध येऊ लागला ते हा हे प टनूःथाचे लहान रा य िशकंदरला शरण जा यासह  
मा य न हते आ ण या या बलाढय सेनेशी लढ याचे साम य आप यात नाह  हेह  ते जाणून 
होते. याःतव या जनपदाने ितसर  एक तोड काढली. या सा  या जनपदाने सामुदाियक 
देश याग केला िन घरदार, म ा िन मातभृूमी अशा सवःवास अ यंत द:ु खत दयाने सोडनू  
ते ःवातं य ूय जनपद देशांतर  जाऊन िनवसू लागले.

िसंधुसागरास पोचताच िशकंदर ःवदेशास परततो
 ७५. िसंधुनद  समुिास िमळते या समुिभागास 'िसंधुसागर' हे नाव देणे उिचत 
होय. जसे ितकडे आप या पूवस 'गंगासागर' हे परंपरागत नाव आहे तसेच इकडे आप या 
प मेस 'िसंधुसागर' हे जोडनाव खुलून दसते. 
 ७६. िशकंदराचे नौदल िसंधुसागरात पोचताच िशकंदराने आप या सै याचे दोन भाग 
केले. एक भाग आज याला बलुिचःथान हणतात या बाजूने भूमागाने इराणकडे परत 
धाडला. िशकंदराचे सारेच सै य भारता या ःवार त दमून भागून ऽासून गेलेले होते. यातह  
याकाळ  बलुिचःथानाकड ल हा भाग अित बकट, अर यमय िन या मीकांना अ ात 
अस यामुळे िशकंदराचे ितकडनू  गेलेले सै य कसे तर  पडत झडत इराणास जाऊन पोचले. 
इकडे आप या सै याचा दसराु  भाग ःवत:समवेत घेऊन इ.स.पू. ३२५ या वष  िशकंदर 
समुिमागाने इराणास जाऊन पोचला. पवू चे सारे इराणी साॆा य अले झांडर या साॆा यातच 
आता मोडत अस यामुळे तेथील आपली राजधानी जी बा बलोन ितथे तो परत गेला, पण 
तेथून दोन वषापूव  भारतावर चालून ये यासाठ  जे हा तो वीरौी या अवसानात 'भारतीय 
सॆाट' हणून िमरवीत परत ये यासाठ  िनघाला होता तसा काह  बा बलोनला परत येऊ 
शकला नाह  ! भारतसॆाटासारखा तर न हेच, पण सॆाटासारखासु दा नाह . तर तो परत 
आला एखा ा दमून भागनू मनोभंग होऊन अ याच ःवार व न परत आले या एखा ा 
सेनापतीसारखा ! 
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इराणी साॆा यासारखे भारतीय साॆा य  
कोपराने खणता आले नाह  !

 ७७. अले झांडर या या मनोभंगाचे कारण असे होते क , मीक लोकांना यावेळचे 
यां या ःवत:पे ा अ यंत वःततृ असलेले इराणी साॆा य हेच काय ते सवौे  साॆा य 
हणून प रिचत होते. जे हा अले झांडरसार या आप या अलौ कक सेनापतीसह या 
साॆा यावर ते चालून गेले आ ण दोन तीन लढायातच ते दरायसाचे सारे वःततृ साॆा य 
प यां या तंबूसारखे कोसळून मीकां या पायाशी पडले, ते हा या अ तु वजयासरशी मीकांना 
वीरौी या उ मादात असे वाटू लागले क  आपला सेनानी हा देवसेनानीसारखाच अ जं य आहे. 
अले झांडरह  या 'ग' या बाधेपासून अिल  राहू शकला नाह . याला या आप या वजयी 
मीक सै याचे बळावर जग जेता हो याची हाव भरली. इराणचे पुढेच भारत हणून तो 
भारताला इराणूमाणेच लगोलग जंकून भारतसॆाट हो यासाठ  चालून आला. याला वाटले 
क , वःततृ िन अवाढ य दसणार  ह  भारतीय रा ये िन साॆा येह  या इराणी 
साॆा यासारखीच आतून पोकळ िन भुसभुशीत असणार ! इराणाूमाणेच यांनाह  आपण 
कोपराने खण ूशकू ! 
 ७८. पण अनुभव अगद  उलटा आला ! भारतात याला पदोपद  क टर वरोध 
झाला. झाले या लढायांत जर  तो लढाई अशी हरला नाह  तर  जंकता जंकताच तो िन याचे 
मीक सै य हैराण झाले. इराणाूमाणे सारे भारत चुटक सारखे पादाबांत कर याचे मीकांचे 
चढेल बोल फोल ठरले आ ण शेवट  भारता या एका िसंधुसीमेवर ल प ट  तेवढ  जंकून याला 
परत ःवदेशी फरावे लागले. 
 ७९. अले झांडरचा असा मनोभंग िन काह  अंशी मानभंगह  झाला होता. पण या 
पराबमी सॆाटाचा धैयभंग माऽ झाला न हता. जे जंकले आहे याची नीट यवःथा लावनू, 
ते व जत भारतीय ूदेश आप या साॆा यात सी रया, इराण, बा बलोनूमाणेच पचवून, 
रचवून, मग भारतावर कालांतराने पु हा चालून जावे अशी खुमखुमी िशकंदरला वाटतच होती. 

भारता या जंकले या भागात िशकंदर आपले ऽप नेमतो
 ८०. हंदकुशपासूनु  गांधार िन त िशलेपयतचा ूदेश, यास नद पयतचा अधा 
पंचनद िन वतःते या संगमापासून तो िसंधुपवताचा िसंधुकाठचा ूदेश इतका भारताचा भाग 
िशकंदराने आप या साॆा यास जोड याची घोषणा केली. त िशलेचा भारतीय राजा अंबुज 
ाला िशकंदरने हंदकुशु  भागाचा आपला ऽप (Governor) नेमले. पंचनदाचा आपला ऽप 
हणून राजा पौरव ाची िनयु  केली. ितसरा जो िसंधु- वतःतासंगमापासून 
िसंधूसागरापयतचा भाग होता यावर आप या व ासाचा फिलप आ ण िन कयान ा दोन 
मीक सेनापतींची नेमणूक केली. यां या हाताखाली याने फरती मीक सैिनक पथकेह  ठेवली 
होती. मीकांची काह  गावेह  भारतीय ूदेशात याने वस वली होती आ ण या या इतरऽ या 
प दतीूमाणे 'अले झां सया' नावाचे मीका दक नाग रकांचे एक नगरह  त िशले या दशेकडे 
वस वले होते.
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'िशकंदरचा मृ यू' 
 ८१. भारतातील जंकले या ूदेशांची ह  यवःथा लाव याचे िशकंदर ठर वतो न 
ठर वतो तोच याला कुणकुण लागली क , या ूदेशातील अनेक भारतीय जनपदे आपण 
' जंकलेले' आहोत हेच मानावयास िस द नाह त. िशकंदर िसंधम ये असतानाच या या 
स े व द गांधार ूांतात भारतीयांचे बडं झा याची वाता आली होती. तो गांधारकडे नवी िन 
भरपूर मीक सेना धाड याचे बेतातह  होता. पण पंचनदाम ये िशकंदरची स ा झुगा न दे याचा 
भारतीयांचा कट िशजतो आहे अशीह  िचंताजनक कुणकुण िसंध देशातनू िशकंदर ससै य परत 
फर याचे आधीच कानावर आली असताह  िशकंदरला झटपट काह  करता येईना. या या 
भारतावर ल ःवार ला झाले या दगदगीने याचे सै यच काय ते थकलेले होते असे नाह , तर 
ःवत: या याह  ूकृतीवर ताण पडलेला होता. यातच याचे अित र  म पानाचे यसनह  
बळावले होते. यामुळे अकःमात ् ूकृती बघडनू  इ. सनपूव ३२३ या वष , हणजे तो 
हंदःथानातूु न ससै य परत गे यावर अव या द ड-दोन वषाचे आतच मीकांचा तो पराबमी 
सॆाट िन सेनापती अले झांडर बा बलोन येथे मरण पावला. 

भारतीय राजकार यांचे रा ीय ष यंऽ
 ८२. अले झांडरची पीछेहाट होऊन तो िसंधू नद चे मागे परत फ  लागला याच 
वेळ  पंचनदात मीकां व द, काह  भारतीय राजकारणी पु षांचे, रा ःवातं याथ, एक ष यंऽ 
रचले जात होते. या ष यंऽाचा उ ेश मीकां या हातात पडलेला सीमाूदेश मु  कर यापुरताच 
काय तो न हता, तर सा  या भारताचा राजक य कायापालट कर याचा आ ण याूी यथ एका 
ूचंड अंतगत रा यबांतीचाच सूऽपात कर याचा होता. िशकंदर मेला नसता तर ह  ते ष यंऽ, 
हाती घेतलेले ते रा ीय रा यबांतीचे भ य, भीषण साहस करणारच होते. तथा प िशकंदरा या 
या अकःमात ्झाले या मृ यूमुळे या भारतीय राजकार यांना एक अनपे त सुवणसंधीच 
िमळा यासारखे होऊन यांनी या मीकांची रा यस ा उखडनू  टाक यासाठ  त काळ उठावणी 
केली. 

मीक ग हनरांचा िशर छेद
 ८३. मीक स ेचे मु य राजूितिनधी हणून िशकंदराने िन कयान िन फिलप 
दोघांना भारतात ठेवलेले होते हे वर सांिगतलेच आहे. िशकंदरा या मृ यूची बातमी येताच 
अ नी नावा या गणरा यात या दोघा मीक ग हनरांपैक  फिलप ाला अकःमात ्गाठून 
भारतीयांनी याचा िशर छेद केला आ ण या या लहानशा मीक पथकाचीह  तीच वाट लावली. 
इत यात दसराु  उरलेला मीक ग हनर जो िन कयान यालाह  कोणा भारतीयाने अकःमात ्झेप 
घालून ठार मारले. यासरशी िसंधू या या तीरास असले या या या भारतीय पंथांनी, 
गणरा यांनी, रा यांनी िशकंदराचे आिधप य मानले होते यांनी यांनी ते झुगा न देऊन 
आपापले राजक य ःवातं य पु हा घो षत केले ! मीकां या वसती, मीकांचे वज, मीकां या 
रा याचे िच ह हणून जे जे जथे दसले याचा याचा ितथेच नायनाट क न टाक यात 
आला. पंचनदापासून तो िसंधूांतसु दा िसंधू नद या सीमाप ट चा िसंधुसागरापयतचा इकडचा 
जो भारतीय भाग याला िशकंदराने ' जंकलेला' हणून मीक साॆा यात 'याव चंि दवाकरौ' 
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हणून समावेिशलेला होता तो असा चुटक सरशी ःवतंऽ झाला, िशकंदराचा मृ यु होताच 
अव या सहा म ह यां या आत ! 
 ८४. िशकंदराने मीस, सी रया, पिशया, बा बलोन, इ ज  असे देश, रा ये िन 
साॆा ये जंकली. तेथे आप या नावाची नगरे ःथा पली. मीकां या वसती (Colonies) 
वस व या. या या साॆा या या वाटणीनंतर या या मीकािधकार  वगाची रा ये 
बा बलोनूभतृी या या ूदेशात शतकानुशतके चालली. अजूनह  इतर देशात 'अले झां सया' 
नावाची नगरे अ ःत वात आहेत, याचे नाव तर सा  या युरोप या ूाचीन इितहासातून 'द  
मेट' या पदवीस पोचलेले आहे.
 ८५. पण भारतात ? सतत दोन वष अनेक संगरात लढनू , झंुजून, झगडनू , लाखो 
मीकांचे िन भारतीयांचे र  सांडनू  या काह  भारतीय ूांतांना आपण आता िन याचे जंकले 
असे समजून अले झांडरने या या मीक साॆा यास जोडनू  टाकले या ूांतांनी िशकंदरची 
स ा, याचा वज, या या मीकां या वसती (Colonies), या या वजयाचे िच ह िन िच ह 
उखडनू  टाकले - अव या वष, सहा म ह यां या आत ! 
 ८६. शेवट  याने ःथा पले या अले झां सया नगराचा तर काय, पण 
अले झांडर या ःवत: या नावाचा सु दा कोणताह  थांगप ा भारतीय इितहासात सापडेनासा 
झाला. जणू अले झांडर या नावा या, युरोपम ये 'द  मेट' हणून गाजू शकणा  या कोणा 
ल छ राजाची ःवार  भारतीय सीमेवर झालीच न हती ! वै दक वा जैन वा बु द अशा 
कोण याह  भारतीय ूाचीन मंथातून अले झांडरचा उ लेख सु दा अजून आढळलेला नाह . 
 ८७. हसे ट ःमथ हा आप या सुूिस द ‘Early History of India’ या मंथात 
िल हतो :
 ८८. “All these proceedings prove conclusively that Alexander 

intended the permanent annexation of those (Indian) provinces to his empire... 
But within three years of his departure from India (from 325 B.C. to 322 B.C.) 
his officers in India were ousted, his garrisons destroyed and all traces of his 
rule had disappeared. The colonies which he founded in India, no root. His 
campaign, though carefully designed to secure a permanent conquest was in 
actual effect no more than a brilliantly successful raid on a gigantic scale which 
left upon India no mark save the horrid sears of a bloody war India remained 
unchanged. She continued her life of splendid isolation and soon forgot the 
passing of the Macedonian Storm. No Indian author Hindu, Bhuddhist or Jain 
makes even the faintest allusion to Alexander or his deeds.” (Page 110) 
 ८९. भारतीय राजकारणा या या रा ीय ष यंऽा या ःफोटासरशी अले झांडर या 
पररा ीय पारतं यातून पंचनद ते िसंधूपयत या भारतीय ूदेशांना असे अव या वष-सहा 
म ह यां या आत ःवतंऽ कर यात आले या ष यंऽाचे ूमुख नेते कोण कोण होते यांची नावे 
इितहासास ठाऊक नाह त. तथा प, यांतील दोघा पु षांची नावे माऽ भारतीय इितहासात 
अजरामर झालेली आहेत. अले झांडर त िशलेपयत जे हा आला ते हाचे ते वृ  वर सांिगतले 
आहे ितथे या दोघा पु षांचा नामिनदष आ ह  केलेला आहे तेच ते दोघे पु ष होत. प हला 
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हणजे त िशले या व ापीठात यु दशा ाचे िश ण घेऊन नवथरच बाहेर पडलेला तो 
तरतर त त ण चंिगु  आ ण दसराु  हणजे या व ापीठात पवू  आचाय असलेला िन नंतर 
या त ण चिंगु ाला रा यबांतीचे िन रा यशा ाचे वःतुपाठ स बयर या िशक वणारा आय 
चाण य ! यापुढचे सा  या भारताचे ूकट नेतृ व तेच महापु ष करणार अस यामुळे यांचा 
पूवप रचय इथेच क न दला पा हजे. 

चंिगु ाची कुलकथा
 ९०. जगा या ूाचीन इितहासातील बहतेकु  थोर पु षांूमाणेच चंिगु  िन चाण य 
यां या च रऽांवर दंतकथांची िन क पतांची दाट पुटे चढलेली आहेत. यांपैक  अनेक कथा 
िनदान मनोरंजनासाठ  तर  यांना वाचा याशा वाटतील यांनी राधाकुमुद मुकज  यांचे 
‘Chandragupt Maurya & his Time’ हे पुःतक वाचावे. वै दक, जैन, बौ द, यां या 
ूाचीन वा यात वखुरले या ा चंिगु -चाण या वषयी या अनेक कथांतून जे आम या मते 
या दोन महापु षां या पूवच रऽा वषयी ऐितहािसक असे वृ  वाटते तेवढेच इथे देत आहो.
 ९१. या जातीत गौतमबु द ज मला या शा य जातीवर काह  संकट 
गुदर यामुळे एके काळ  यां या काह  टो या दरू ूांतात जाऊन िनवस या. शा य आपणांस 
ऽय समजत. तथा प आप काल समजून ती िनवािसत झालेली शा यकुटंबेु  ितकडे 

उपजी वकेसाठ  इतर यवसाय क  लागली. या रानात मोर फार असत. यांना पाळ याचा 
िन वक याचा यवसाय ह  मंडळ  क  लागली. हणून यांना 'मो रया' असे नाव पडले. 
यांची एक पोटजातच बनली. ा 'मो रया' जातीतील एक कुटुंब पु हा पाटलीपुऽ नगरा या 
आसमंतात परतले होते. यातील 'मुरा' (मथुरा) नावा या एका म हलेचा पाटलीपुऽा या 
राजवा  यातील अंत:पुरात कोण या तर  कारणाने ूवेश झाला आ ण या वेळचा नंदसॆाट 
महाप नंद उपा य धनानंद ाची दासी हणून ती नांद ूलागली. या नंदसॆाटापासून या 
मुरा दासीला जो पुऽ झाला तोच पुढे ू याती पावलेला सॆा  चंिगु  होय. 
 ९२. तथा प, ह  कुळकथा चंिगु  पुढे जे हा सॆाट झाला ते हा याला ह नपणा 
देणार  आहे असे वाटनचू  क  काय, काह  मंथांतून पुढे कोणीतर  तीत अशी सुधारणा केली 
आहे क  मुरादेवी ह  नंदसॆाटाची दासी न हती, तर ती याची एक ववाहब द राणी होती. 
हणजे चंिगु  हा दासीपुऽ नसून रा ीपऽु होता. 

 ९३. परंतु काह  मंथांतून दले या ितस  या एका दंतकथेने तर ा दो ह  मूळ 
कथांवर ताण क न िल हले आहे क , मुरेचा आ ण नदंसॆाटाचा कोणताच सबंंध न हता. ितला 
ित या जाती या यजमानापासून एक पुऽ झाला तोच चंिगु . पुढे आय चाण या या ःफूत ने 
िन साहा याने िन ःवत: या पराबमाने याने ा आप या िनधन, सामा य िन अूिस द 
माता प यांचे पांग फेडले आ ण नंदवंशाचे हातून सॆाटपद िछनावून 'मौय' राजवंशाची ःथापना 
केली. 
 ९४. कोण याह  मनुंयाचे मह व वा लघु व या या ःवत: या ूकट गुणांव न न 
ठर वता तो कोण या वणात, जातीत वा कुळात ज मला ाव न ठर व याची खोड सवच 
समाजांम ये या वा या ूमाणात आढळून येते. यामुळेच काळ लोटत जातो तशा या या 
कुलवृ ांता वषयी अशा लोककथा नाटक, का य, कादंबढयांतून कंवा त डोत ड  ूसतृ होतात. 
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चंिगु ाला ह न व वा मह व दे यासाठ  वर द या आहेत यावाचून इतरह  दंतकथा आहेत. 
पण वर ल कारणांसाठ  यांना उ लेख याचे सु दा इथे कारण नाह , ःथलह  नाह . 
 ९५. चंिगु  दासीपुऽ होता, तो ऽय न हता, तर  काय झाले ? 'सुतो वा सतूपुऽो 
वा यो वा को वा भवा यहम ् । दैवाय ं कुले ज म मदाय ं तु पौ षम ् ॥' हे उ र या 
बा याने महावीर कणाने या या सूतपुऽ हणून उपमद करणाढयांना दले, याच यथाथ 
ःवािभमानाने चंिगु ह  उ  शकतो क , ल छां या, या मीकां या सॆाटाची िन सेनापतीची 
पायधूळ मःतक  धारण करणा  या तु हा केवळ नामधार  अशा 'जाितवंत' रा ीपुऽांपे ा िन 
ऽयांपे ा या ल छांची रणांगणात धूळधाण उड वणारा ख गधार  असा मी, 'गुणवतं' 

चंिगु च, खराखरा ऽय आहे ! 
 ९६. मुरेचा पुऽ तो मौय. हणूनच चंिगु ाला मौय हणत. याच आप या 
मातकुृलागत उपपदाचा अिभमान ध न चंिगु ाने सॆाट पद िमळताच आप या राजवंशाला 
मौयवंश हण वले आ ण आप या ज मदाऽीचे, मुरादेवीचे नाव भारतीय इितहासात िचरंतन 
क न ठेवले. या या आईची जी जात, मो रया (मोर पाळणार ) हणून वर सांिगतलेच आहे, 
तीच मौयसॆाटह  आपली जात मानीत. मौयसॆाटाचे कुलदैवतह  मोर हेच मानले जात असे. 
ाला आता िशलालेखांचा पुरावाह  सापडला आहे. नंदनगडला सापडले या अशोकःतंभावर 
या या तळाशी मोराचे िचऽ खोदलेले आहे. याचूमाणे सांची या सुूिस द ःतूपावरह  सॆाट 
अशोका या या च रऽकथा खोदले या आहेत यांतून अशीच मोराची िचऽे खोदलेली 
आढळतात. 

मगधसॆा  महाप नंद
 ९७. या वेळ  मगधा या वःततृ साॆा यावर महाप नंद हा रा य कर त होता. 
या या अंग या अनेक दगुणांमुळेु  तो लोकांना अ यंत अ ूय झालेला होता. या या अनावर 
धनतृं णेपायी ती तृं णा परु व यास ा या लागणा  या करां या भाराखाली ूजा रडकंुड स आली 
होती. ित यात असंतोष माजलेला होता. ा या या धनतृं णेचा उपहास कर यासाठ  याला 
'प नंद' न हणता लोक याला 'धनानंद'च हणत. सॆा पदाला शोभेल असा एकह  गुण 
या यात न हता. केवळ माग या सॆाटाचा भाऊ हणून तो रा यपदावर चढला होता. जे हा 
अले झांडर भारतावर चालनू आला िन मगधावर ःवार  क न मी भारतसॆाट होणार हणून 
उघड उघड घोषणा क  लागला, ते हाच जर ा मगधाचा सॆाट हण वणा  या महाप नंदाने 
ते आ हान ःवीका न अले झांडरला पंचनदातच गाठले असते आ ण आप या तेथील भारतीय 
ूदेशांना मीकांचा पाडाव क न मु  केले असते, िनदान तसा बलव र ूय  जर केला असता 
तर या या सॆा पणाला काह  अथ उरला असता ! पण याने हूं क  चूं केले नाह . 
अले झांडरने केलेला उपमद िनमूटपणे िगळला. या या या िभऽेपणाचा ःवािभमानी िन 
ःवरा ािभमानी अशा ू येक भारतीयाला ितटकारा आला होता. तो िभऽा असे हणूनच तो 
कपट ह  होत गेला. िन:ःवाथ  िन रा ािभमानी अशा राजकार यांचा तो ेष कर . लोकांत 
यांची पत उतरावी हणून अशा रा ािभमानी पुढाढयांचा तो उपमद कर . कता मनुंय पा हला 
क  या या कपाळास आ  या पडत. 
 ९८. ाच सॆाट महाप नंदापासून मुरा दासीला चंिगु  हा पुऽ झाला होता. 
चंिगु ा या लहानपणी या काह  कथा आहेत. पण या थो  या िन केवळ दंतकथा आहेत. 
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िन त जे दसते ते इतकेच क , त ण चंिगु ासारखा तेजःवी, तरतर त, साहसी, मह वाकां ी 
दासीपुऽ असताह  राजपुऽाचे अिधकार गाजवू पाहणा  या आप या ा पुऽाचा या भेकड, पण 
धूत अशा सॆा  महाप नंदाला असा धाक वाटू लागला क , न जाणो, आप या व द 
असणा  या ूबळ राजकार यांचा गट ा आप या उ छंृखल दासीपुऽाला हाती ध न 
आप यालाच िसंहासनाव न खाली ओढ यास कचरणार नाह  ? या या नंदवंशाने मगधा या 
मूळ या िशशुनाग रा यवंशाचा उ छेद क न कसे रा य बळकावले ते वृ  या महाप नंदा या 
डोळयांसमोरच होते. अशा कोण यातर  भयावह कारणामुळे खटका उडनू  या त ण सॆाट 
महाप नंदाने मगधरा यातून सीमापार हो याची िश ा दली. यापुढचा वृ ांत अगद  अ ात 
आहे. त ण चंिगु  जो पु हा ूकट होतो तो त िशले या व ापीठात रा यशा  िन यु दशा  
ूभतृी व ांचे िश ण घेत असलेला एक राजकुमार हणूनच होय. ितकडे महापं डत हणून 
याती पावले या आय चाण या या पा ठं यानेच याला या व ापीठात िशरता आले अशी 
जी कथा मंथांतर  आहे तीत काह तर  त य असावे. चंिगु ाने सहा-सात वष त िशलेत िश ण 
घेत यानंतर ितकडे अले झांडरची पूव  व णलेली ःवार  झाली. या वेळ  मीकांनी आप या 
भारतीय रा ा या केले या उपमदाचे उ टे काढनू  यांनी जंकलेला ूदेश पु हा ःवतंऽ 
कर यासाठ  जे भारतीय रा भ ांचे िन राजकार यांचे आय चाण या या नेतृ वाखाली मोठे 
ष यंऽ रचले गेले हणून वर सांिगतले आहे यात आय चाण याचा हा प टिशंय, हा त ण 
चंिगु  ूथमत: आप या तेजाने तळपू लागला. 

इितहासातील एक अ तु अध  घटका !
 ९९. मीकां या सै यरचनेतील, यूहातील, श ागारातील वैिश ये तर  कोणती आहेत 
ह  पाहणी ःवत: करावी, ा हेतूने त ण चंिगु  मीकां या िश बरात छ ीपणे हंडत असावा. 
कारण एकदा तो यां या ू य  राजिश बरातच असा लपत लपत टेहळणी कर त असता मीक 
पहारेवा यांनी यास संशयाव न पकडले. ःवत: अले झांडरपयत ते वृ  पोचून या मीक 
सॆाटाने या अ ात त ण भारतीयास आप या समोर बोला वले. विचत आधी भेट ठरवनूच 
तो त ण अले झांडरला भेटावयास गेला असेल असेह  काह ंना वाटते. 
 १००. चाळ शीकडे झुकलेला तो ूतापी मीक सेनापती िन सॆाट अले झांडर आ ण 
वशी या वेशीत िशरणारा तो भावी भारतीय सेनापती िन सॆाट पण या वेळचा एक भटकता 
त ण चंिगु  एकमेकांना काह  ण याहाळ त रा हले ! म या ह उत  लागलेला एक सूय िन 
उष:कालाचे आवरणातून अजून पुरता बाहेर न आलेला तो अपर उदयो मुख सूय जणू परःपर 
स मुख आले ! 
 १०१. एक अध  घटकासु दा यांची ती भेट टकली नसेल; पण इितहासात 
िचरंतनपणे वःमयावह वाटावी अशी ती अध  घटका उ तु ठरली खर  ! 
 १०२. या भेट चा उ लेख बहतेकु  मीक लेखक कर त असताह  ितथे अले झांडरशी 
या त ण चंिगु ाचे काय बोलणे झाले या वषयी कोणीच न क  सांगत नाह . 'मगधा या 
राजवंशाशी माझा संबंध आहे' असे काह से चंिगु  पुटपुटला, एवढे एकदोघांनी िल हले आहे. 
एकंदर त न क  असे इतकेच सांगता येते क  अले झांडर या ू ांना चंिगु ाने बाणेदारपणे 
उ रे दली. या उ र-ू यु रात काह  वकोप उ प न होऊन िशकंदरने या त णाला त काळ 
िश बराबाहेर काढनू  दे याची आ ा सोडली. याूमाणे तो त ण तेथून त णी बाहेर पडला. 
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पण म यंतर  अले झांडरला काय वाटले कोणास ठाऊक, याने काह  वेळाने या त णास 
पु हा आप यासमोर घेऊन ये यास आ ा पले. पण तो त ण इत या वेगाने िनसटला होता क  
याचा शोध मीक सैिनकांना पु हा कुठेच लागला नाह . 

आय चाण याची कुलकथा
 १०३. आय चाण य हा ॄा ण कुळात ज मलेला होता. याचे मूळचे नाव वंणुगु  
असे होते. चाण य हे नाव या या मूळ या चणक नावा या गावाव न पडले असावे. परंत ु
याचे आय चाण य हेच नाव सुूिस द आहे. याचे ितसरे कौ ट य हे नावह  लोक ूय आहे. 
याचा महनीय िन मौिलक मंथ 'कौ टलीय अथशा ' ाच नावाने व यात आहे. याचे गोऽ 
जे कुटल याव न हे नाव पडलेले असावे. या वेळ या बहतेकु  शा ांत तो पारंगत झालेला 
असून त िशले या व ापीठात िन भारतीय पं डतमंडळात महापं डत हणून याची क त  
दमदमतु ु  होती. दस यात तो कु प होता. पुढे मगधात झाले या साॆा यीय रा यबांतीत 
जे हा याचे नाव अ खल भारतातच न हे, तर या वेळ या मीस ूभतृी जागितक 
रा यमंडळातह  सॆाट चंिगु ाचा लहानपणीचा मागदशक िन नंतरचा भारतीय साॆा याचा 
महामा य हणून जगूिस द झाले ते हा या या पूवच रऽा वषयीह  चंिगु  कंवा 
अले झांडरूमाणेच अनेक भाकड दंतकथा लोकांत ूचिलत झा या. चंिगु  िन चाण य हे 
दोघेह  दवंगत झा यानंतर शतकांचा काळ लोट यावर िल ह या गेले या अनेक मंथांतून, 
नाटकांतून, लोककथांतून साधार असोत वा िनराधार असोत, पण अनेक उ लेख आलेले 
आढळतात. जैन, बौ द कंवा वै दक वा यातील हे उ लेख सवःवी व सनीय नाह त. एका 
संःकृत नाटकातह  याची रंग वलेली भूिमका नाटयूसंग रंग व यासाठ  अवाःतवपणे व णलेली 
आहे. याःतव या या कु पते वषयीची िन दातां वषयीची व  वणने कंवा याने मागात 
खेळणा  या अजाण िन मा य मुलांतून चंिगु  ा एका हडू  मुलाची भारताचा भावी सॆाट 
कर यासाठ  केवळ लहर लागली हणनू कंवा हःतसामु िकाव न िनवड केली, अशा ग पा 
या ूाचीन मंथात दले या अस या तर , यांना 'ग पां'पलीकडे कोणतेह  ऐितहािसक मू य 
देऊ नये. तथा प, यां या मुळाशी काह  ऐितहािसक त यक णका आहेत क  काय याचा छडा 
अवँय लावावा. 

आय चाण या या ूित ेची वकृत आ याियका
 १०४. चाण या वषयी या अशा एका आ याियकेची चचा उदाहरण हणून तर  इथे 
केली पा हजे. कारण ती आज या शालेय इितहासांतून सु दा याच वकृत पात िशक वली 
जात आहे. ती आ याियका थोड यात अशी : ''त िशले या व ापीठात िन ितकड या ूदेशात 
महापं डत हणून ूिस द  पाव यामुळे पाटलीपुऽात आय चाण याला सॆाट महाप नंदा या 
ूासादांत 'दाना य ' पदावर िनयु  कर यात आले. या उ चपदावर तो काय कर त असता 
एक दवस नंदसॆाट पाहणी कर त ितथे आला. परंतु आय चाण याचे दातांवाचून विपू 
झालेले त ड िन मूळचेच कु प शर र पाहनू  याने याची कुचे ा केली. ते न साहनू  चाण य 
संतापला, ते हा नंदाने यास त काळ खाली खेचून आ ण काह  मंथात िल हले आहे तशी 
याची शड  उपटेतो ओढनू  यास राजूासादाबाहेर हसकूनु  पद युत कर याची आ ा सोडली. 
ते हा या तेजःवी ॄा णाने ताडकन ् उ र दले क  'तु या िसंहासनाव न तुलाह  असाच 
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खेचून तुझा िन तु या नंदवंशाचा नायनाट कर न ते हाच पु हा शड ला गाठ बांधीन !' अशी 
ूित ा क न तो राजवा  यातून िनघून गेला. 
 १०५. परंतु सॆाट नंद दान वभागाची पाहणी कर यास ितथे आला होता, 
स दय वभागाची न हे ! ते हा या महापं डताला या नदंराजाने ःवत:च दाना य ा या 
उ चपद  नेमले होते तो केवळ कु पतेमुळे या उ चपदास अयो य आहे, असे नंदराजा हणेल 
तर  कसा ? या काया य पदाला धमशा ा दक पां ड याची आवँयकता होती. दै हक 
स दयाची न हे ! परंतु ा आ याियकेचा भाकडपणा ठर व यास अशा करकोळ आ ेपांपे ा 
जो ख  या मह वाचा आ ेप आहे तो असा क  चाण या या ा झाले या वैय क 
अपमानामुळेच काय तो चाण य नंद-सॆाटा व द बंड क न उठला असे ती आ याियका 
सूिचत करते. हणजे जर याचा हा वयै क अपमान झाला नसता तर तो नदंसॆाटाचा एक 
राजिन  सेवकचा सेवक हणूनच रा हला असता ! याने जी भारत यापी ूचंड रा यबांती 
केली ती भारतीय रा ाला ल छां या दाःयातून सोडवून ःवतंऽ कर यासाठ  न हे, तर केवळ 
आप या वैय क अपमानाचा सूड उग व यासाठ  होय ! हणूनच ह  आ याियका वकृत 
आहे. 
 १०६. जे हा िशवाजी, राजकारणातील एक हलू  हणून औरंगजेबाचे आिधप य मानून 
आग  यास या मोगल बादशहा या 'दरबारात' गेला ते हा औरंगजेबाने याचा अपमान केला. 
यात खटका उडनू  िशवाजी बंद त पडला. पण तेथून चातुयाने िनसटनू  जाऊन याने 
औरंगजेबाशी उघड यु द मांडले आ ण ःवत:चे ःवतंऽ रा य ःथापले, अशी कथा सांगून, जर 
कोणा शहा याने िनंकष काढला क , ःवत:चा वैय क अपमान केला हणूनच काय, त, 
िशवाजीने औरंगजेबाशी वैर केले िन आपले ःवत:चे रा य ःथापले, यात ःवधमा या िन 
ःवरा ा या राजक य मु तेचा हेतु बतु न हता, तर, ते, जतके वकृत िन वेडगळ कथन होईल 
िततक च आय चाण याचा तो वैय क अपमान नंदराजाने केला, हणूनच, काय ती, 
चाण याने नंदवंशाचे उ मूलन क न, ती, भारतीय रा यबांती केली असे सुच वणार  ह  
आ याियकाह  अगद  अस य नसली तर  वकृत िन अधवट आहे. 

ती आ याियका अशी उलगडनू  िशकवावी
 १०७. िशवाजीचा अपमान झाला हणून याने औरंगजेबा व द बंड केले असे नसून 
औरंगजेबाची परधम य स ा उलथून टाक यासाठ  हंद वा याु  अिभमानाने िशवाजी बंड करतो 
आहे अशी धाःती औरंगजेबाने खा ली होती, हणून याने िशवाजीस अपमानून बंद त टाकले 
असा खरा कायकारणभाव आहे. याचूमाणे आय चाण य हा आपणास दबळेु  लेखून मगध 
साॆा यवाद  स ा आप या हातून िछनावून घे यासाठ  एक रा ीय ष यंऽ रिचत आहे असे 
गु  वृ  महाप नंदाला आधीच ठाऊक झा यामुळे नंदाने याचा राजवा  यात असा कोणता तर  
उपमद केला आ ण यासरशी या तेजःवी ॄा णाने 'तु या ूपीडक स ेचे उ मूलन क न 
भारताचा उ दार कर न तरच मी खरा चाण य' अशा आशयाचे ू यु र दले, असा 
कायकारणभाव ूितपा दला पा हजे. तोच सव वःतु ःथतीशी जुळतो. 
 १०८. कारण, ाचा बळकट पुरावा ःवत: चाण याने रिचले या 'कौ टलीय अथशा ' 
ा मंथातच आपणांस सापडतो. या मंथात ःवत: मंथकाराचा प रचय क न देताना हटले 

आहे : 

 28



   चाण य इित व यात: ौो ऽय: सवधम व  ॥ 
   येन श ं च शा ं च नंदराजगता च भू: । 
   अमषणो ता याश ुतेन शा िमदं कृतम ्॥ 
 १०९. 'नंदाचा उ छेद क न या या स ेत अध:पात होत चालले या रा ीय 
श श चे, शा श चे िन ा भारतभूमीचे उ दरण याने केले याने हा मंथ िल हला आहे.' 
आप या वैय क उपमदाचा सूड हणून याने नंदाचा िन:पात केला अशा आशयाचा चकार 
श दह  या प रचया या ोकात उ ले खलेला नाह . ःवरा ा या आ ण मातभृूमी या उ दाराथ 
नंदाचा िन:पात केला असे ःवत: चाण याचा मंथच सांगत आहे ! 
 ११०. चाण या या ा रा मलूक नंद ेषास नंदाने मागाहनू  केले या वैय क 
उपमदाने अिधक धार चढली असेल; इतकाच काय तो या अत य अशा नाटक पणा या भाषेत 
सांिगतले या आ याियकेत स याचा अंश असावा. 

िशकंदर या ःवार या पूव पासूनच चाण या या राजकारणाचा आरंभ
 १११. त िशले या प रसरात चाण याचे वाःत य िशकंदरा या ःवार या आधी 
कतीतर  वष होते. भारता या ितकड ल िसंधूपयत या सीमाूदेशां या राजक य प र ःथतीचा 
याने ू य  प रचय क न घेतलेला होता. 

 ११२. भारता या या सीमाूदेशाला लागूनच इराणचे ूचंड, संघ टत, एककि िन 
एकरा  असे शऽुरा ाचे साॆा य पसरलेले होते. तशा कोणा भारत व ेषी संघ टत साॆा याने 
ःवार  केली असता या सीमेवर ल हंदकुशु  ते पंचनद िन िसंधपयत पसरलेली आमची भारतीय 
ःवतंऽ शरू पण लहान लहान वलग िन वघ टत गणरा ये िन रा ये रणांगणात कधीच 
एकएकट  पुर  पडणार  नाह त, हे चाण याचे ठाम मत झालेले होते. 

मीकांची गणरा येह  ामुळेच बुडाली
 ११३. इत यात मीसम ये वर ल िस दांताचे समथन करणारे एक ूा य कच घडले. 
इराण या सॆाटाने मीसवर ःवार  करताच भारताूमाणे पसरले या मीकां या लहान 
गणरा यांची हाडे िन हाडे घुसळून िनघाली. शेवट  या सव फुटकळ मीक संःथानांना जंकून 
जे हा फिलपने िन अले झांडरने मीकांचे एक संघ टत िन बलाढय साॆा य बन वले ते हा 
काय ती यांना इराणी साॆा यावर मात करता आली, हेह  चाण या या चाणा  ेपातून 
सुटले नाह . 
 ११४. याने िनधार केला क , भारताचे ःवातं य र या या आ ण याची 
रा यश  बलाढय िन अ जं य कर याचा, शऽुःथानी असले या या वःततृ साॆा या या 
अ ःत वामुळे िन शऽु वामुळे या प र ःथतीत एकच उपाय होता िन तो हाच क  सार  
लहानसहान रा ये िन गणरा ये वतळवून टाकून यांचे एका म, एककि िन ूबळतम असे 
अ खल िन अखंड भारताचे एकछऽी साॆा य ःथा पले पा हजे. परंतु यां या िनधाराचा, 
गांधार, िसंध ूभिृत ितकड या ूांतातून जे पाठपुरावा क  शकेल असे एकह  भारतीय 
गणरा य कंवा रा य ितकडे न हते. चाण याने यांची सवाची श  िन ूवृ ी मोजून मापून 
पा हलेली होती. यामुळे सा  या उ र भारतात साॆा य ह  पदवी याने आधीच संपा दलेली 
होती अशी जी एकच रा यसंघटना, रा यश , साॆा यसंःथा उरलेली होती या 
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मगधसाॆा याकडे चाण याची ी वळली. ा िनयो जत भारतीय रा यबांती या ूेरणेने 
भारावलेला आय चाण य मगधरा याची झोपड पासून तो सॆाटा या राजवा  यापयत गु पणे 
छाननी कर यासाठ  मगधात पु हा आला. याूमाणे तो काह  िमषाने राजूासादात 
वावर या या ूय ात होता, तोपयत चाण य हा महापं डत आहे, एवढेच या नंदसॆाटाला 
ठाऊक होते. यामुळे तसा ू  िनघताच दाना य पदा या उ च ःथानावर आय चाण याची 
िनयु  कर यास नंदाने आ ेप घेतला नाह . ते पद ःवीकार यामुळे चाण यालाह  या या 
ष यंऽास हवे ते साहा यच िमळाले. 
 ११५. परंतु काह  काळानंतर चाण य हा नुसता एक महापं डत नसून एक 
कूटनीित ह  आहे आ ण आप या व द याचे काह तर  भयंकर कट चालू आहेत अशी 
कुणकुण कानावर आ याव न सॆाट नंदाने याचा चारचौघांत कसा उपमद केला, याला 
पद युत क न राजवा  यातून काढनू  देऊन मगधरा यातून कसे सीमापार केले तो वृ ांत वर 
दलाच आहे. सीमापार झा यामुळे चाण य पु हा त िशलेकडे गेला. 
 ११६. म यंतर  या रा भ ा या अ खल भारतीय साॆा य ःथाप या या महान ्
कायाला अ यंत अनुकूल अशी एक घटना घडली. ती ह  क  मागे सांिगत याूमाणे 
नंदसॆाटाने याचा दासीपुऽ असले या त ण चंिगु ालाह  सीमापर के यामुळे तोह  
त िशलेकडे जाऊन आय चाण याला िमळाला. 

चंिगु ालाच चाण याने कां पा ठंबा दला ? 
 ११७. दबु या िन दु  नंदाला पद युत क न याचे ःथान को यातर  उपटसुंभ 
पु षाला, तो गुणवंत असला तर , केवळ बळाने मगधसॆाटपदावर ःथापू गेले असता 
मंडळातील, भारतीय रा यमंडळातील, िन जनतेतील परंपरा ूय अशा अनेकांचा फार मोठा 
वरोध झाला असता. परंत ुचंिगु  हा दासीपुऽ असला तर  राजपुऽच अस यामुळे याचा या 
िसंहासनाशी काह तर  ज मिस द र संबंध होताच होता. यातह  पराबमा द गुणांनी तो 
संप न होता. यामुळे वर ल परंपरा ूय श चाह  यास िततका तीो वरोध हो याचा संभव 
फार थोडा होता, हे कूटनीित  चाण या या ते हाच यानात आले आ ण याने चंिगु ाचाच 
प  घेऊन याला मगधसॆाट पदावरच न हे, तर भारतीय सॆाटपदावर अिध त कर याचा 
ढ िन य केला. 

 ११८. चाण य-चंिगु ा या भारत साॆा य ःथाप या या ष यंऽाचे असे सूतोवाच 
होत आहे तोच चाण याने त कली होती ती अशुभ घटना ितकडे इराणकडे घडनू  आली. 
मीकां या नवसाॆा याचा जो नेता अले झांडर याने इराणचे साॆा य बुडवून भारतावर ःवार  
केली. मागे व ण याूमाणे या संकटात भारतीयां या ूितकाराने िशकंदराची पीछेहाट क न 
याला जर  ःवदेशी परत फरणे भाग पाडले तर  या संघ टत िन साॆा यीय ल छश चा 
िनणायक पराभव असा आपणास करता आला नाह . 
 ११९. वाईटातून चांगले इतकेच झाले क , चाण या द रा ीय ि े जे सांगत होते क  
शऽूचे साॆा य जसे एकक ित, वःततृ पण संघ टत िन एकरा  झालेले आहे तसे भारतीय 
साॆा य ःथा प यावाचून या प र ःथतीत भारतीय ःवातं य र णे अश य आहे हे या 
सीमाूदेशीय गणरा यातील लोकस ा ूय भारतीयांनाह , यांनाच ती ठेच खावी लाग याने, पटू 
लागले. 
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 १२०. ा बांितकारक वृ ी या ूसाराचे प हले ूसादिच ह हणजे हे होते क  
िसंधपयत जे जे भारतीय ूांत िशकंदरने जंकून या या साॆा यात समा व  केलेले होते 
यां यात िशकंदर परतताच सामुदाियक उठावणी होऊन मागे व ण याूमाणे िशकंदर या 
मरणा या वष-सहा म ह याचे आत ते सारे भारतीय ूांत मीकांचे दो दवसांचे आिधप य 
झुगा न देऊन ःवतंऽ झाले. ा आ यकारक िन अिभमानाःपद सामुदाियक उठावाचे ौये 
ज ःटन (Justin) हा ूाचीन िन ूिस द मंथकार ःप पणे चंिगु ा या पुढार पणाला देतो : 
‘India after the death of Alexander had shaken as it were the yoke of servitude 
form its neck and put his governors to death. The author of this liberation was 
Sandrocottus.’ या उता  यातील 'ःया सोकोटस ' हणजेच चंिगु . मीक लेखक चंिगु  
नावाचा उ चार िन उ लेख असाच कर त िन िलह त.

मीक साॆा यीय सेना भारतावर पु हा ःवार  करणार हे न क ;  
याचा ूितकार असा !

 १२१. वर दले या सीमाूांतीय भारतीयांची चंिगु -चाण या दकां या नेतृ वाखालील 
सामुदाियक उठावणी अशी यशःवी झाली तर ह  ितने भारतीय ःवातं य मीकां या 
आबमणापासून अगद  िनभय झाले असे न हे, असे चाण याचे हःतक सव रा यमंडळाला 
बजावू लागले. यांनी सवऽ अशा ूचाराचा धुमधडाका चाल वला क , ःवत: िशकंदरच, ''भारत 
वजयासाठ , मी पु हा ःवार  करणार आहे,'' हणून, मरेतो ूित ा कर तच होता. या या 
मृ यूनंतर या या ूमुख स ािधकाढयांत िन सेनािधकाढयांत स या मीक साॆा या या 
वभागणी वषयी लढा चालू झाला आहे; यात जो कोणी मीक सेनापती भारता या सीमेस 
िभडले या बा बलोनचा रा यािधकार  होईल तो भारतावर पु हा प ह याहनू  ूबळतर ःवार  
के यावाचून राहणार नाह . आ ण ितला प हले बळ  पु हा तु ह  पडाल, जर असेच फुटकळ 
फुटकळ राजके, ूाजके बनवून असंघ टत राहाल तर ! पण जर मीक साॆा यात चालले या 
या मीकां या यादवीची संधी आपण साधली आ ण िसंधुसागरापासून गंगासागरापयत सारा 
भारत एका ूबळ साॆा यात वलीन क न एकछऽ क  शकलो तर मीकां या 
ल छसाॆा याहनू  ूबळतर असे आपले भारतीय साॆा य, ते ल छ पु हा ःवार  क न 
आलेच तर ह , यांची ह ड  न ् ह ड  नरम के यावाचून राहणार नाह  ! तर  सारे भारत 
एकरा  करा !'' 

चंिगु -चाण यांची मगधावर ःवार
 १२२. मीकांत चालले या वर ल यादवी या संधीचा एक णह  वाया न दवडता 
चाण या या रा यबांती या आराख  याूमाणे ूथम मगधावर चालून जा यासाठ  याचे 
चंिगु ा द अनुयायी उघडपणे सै य उभा  लागले. या वषयी काह  ःप  पण अगद  मोजके 
उ लेख 'महावंश' ट केसार या अगद  थो  या मंथांत सापडतात. या िन इतर आधारांव न असे 
दसते क  या सै यात बहतेकु  भरणा एकरा  असे भारतीय साॆा य उभार या या 
चाण या या ूचाराने उ पत झाले या पंचनद य, पावतीय िन गणरा यीय सैिनकांचाच होता. 
ा आप या बकट कायाला पा ठंबा िमळ व यासाठ  ःवत: चाण य 'पवते रास' हणजे 

ितकड ल एक ूःथ असले या पौरव राजासह  गु पणे जाऊन भेट याचा उ लेख आहे. 
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अले झांडरची राजस ाच भारतातून उखडली गे यामुळे राजा पौरव हाह  आता ऽप हणून 
मीकांचा अं कत रा हलेला न हता. चाण याचे कायास राजा पौरवाचा पा ठंबाच न हे, तर काह  
धनीजनांचे ू य  सहा यह  िमळाले असे मंथांतर या उ लेखाव न दसते. चाण य हा ा 
सव सै याचे सेनापित व चंिगु ास देत गेला. पंचनदातील श य या ूदेशावर आपली स ा 
ःथापून ते वेगाने मगधावर चालून गेले. नंदा या ूपीडक िन दबु या राजवट ची चीड आलेली 
आ ण चाण याने ूचा रले या एकछऽी िन अखंड अशा भारतीय साॆा या या येयाने उ ःफूत 
झालेली भारतीय जनता िन स ाकिे चंिगु ा या सै यास, ते लढत लढत, जसे, पुढे चालले 
तसतशी िमळत गेली. 
 १२३. ा झंझावाती अिभयानात चंिगु  िन चाण य ांना क येक वेळा अगद  
जवावर या संकटांनाह  त ड ावे लागले. एकदा तर यांचे सारे सै य वरोधी सै या या 
िनकरा या मा  यामुळे उधळून गेले. जीव बचाव यासाठ  ःवत: चंिगु  िन चाण य हे 
रानावनात पळून गेले. एक राऽ यांना नुस या उघ  या भूमीवरच िनजावे लागले. पण अशा 
कोण याह  संकटाने हतो साह न होता ःवक य सै याची पुन:पु हा जुळवणी क न चंिगु  िन 
चाण य सारखे पुढे घुसत पाटलीपुऽा या, या ू य  राजधानी या प रसरात येऊन थडकले. 
 १२४. कूटनीितपटू चाण या या गु  कारःथानांनी नंदाचे सै य िन राजधानी आधीच 
पोख न ठेवलेली होती. या आधारावर साहसी चंिगु  एखा ा तीरासारखा पाटलीपुऽावर तुटनू  
पडला. 

महाप नंदाचा िशर छेद
 १२५. राजधानी या चार  बाजूंनी कडक नाकेबंद  कर त चंिगु ाचे सै य पाटलीपुऽ 
नगरात घुसताच या राजधानीत जकडे ितकडे ग धळ उडाला. ःवत: चंिगु  राजवा  यात 
िशरला. परंतु महाप नंद या साव ऽक ग धळात राजवा  यातून आधीच बाहेर पडला होता. तो 
गु पणे राजधानीबाहेर िनसटनू  जाऊ लागला असता मागातच धरला गेला. त काळ तेथे याचा 
िशर छेद कर यात आला. 

सॆा  चंिगु  क  जय !
 १२६. लगोलग चंिगु ाची मगधाचा सॆाट हणून सवऽ घोषणा कर यात आली. 
याने आप या माते या मुरा ा नावास अनुस न मौय हे अिभधान धारण केले. यामुळे तो 
िन याचा राजवंश इितहासात मौय ा नावानेच िचरंतन ू याती पावला. सॆाटपदावर 
अिध त होताच याने आप या साॆा या या मु य ूधानपद  आय चाण याची िनयु  केली. 
ह  घटना इ. सनपूव ३२१ या वषाचे जवळपास घडली. 
 १२७. िशकंदर इसवी सनपूव ३२३ म ये मरण पावला. ते हा सवऽ वःकळ त िन 
हतो साह झाले या ा उ र भारताचे ःवातं य िन रा यश  पु हा ूःथा पत करणार  ह  
ूचंड रा यबांती सॆाट चिंगु  िन आय चाण य ा दोघा भारतीय महापु षांनी अव या दोन 
वषाचे आत, इसवी सनपूव ३२१ या वषाचे जवळपास, इत या यशःवीपणाने घडवून आणली ! 
ितकडे िशकंदरा या मीक साॆा यात माऽ मीक सामंत आपआपसात या यादवी यु दातच 
लढत बसले होते ! या अनुकूल संधीचा लाभ घे यासाठ  चाण याने एक णह  वसावा न 
घेता सा  या साॆा यात अंतगत शांती िन सु यवःथा ःथाप यास त काल ूारंभ केला. 
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चाण य-नीतीचा मूळ दंडक 'ूथम श बळ' 
 १२८. परंतु एकछऽ साॆा याची शांतता िन सु यवःथा ह  सु दा शेवट  या 
साॆा या या मूलाधार असले या दंडश वरच अवलंबून असते. हा तर चाण य-राजनीतीचा 
मूल दंडक होता. ाऽतेज, श श  ह  समाजा या केवळ राजक य अंगाचाच न हे, तर सा  या 
समाजजीवनाचा ूाण होय. ाऽधम दबळाु  झाला तर सारे धम, सार  शा े, सा  या कला, 
रा ाचे जीवनचे जीवन बडुालेच हणून समजा ! 'सव धमा: ू येयु ववृ दा: ाऽे य े  
राजधम पुराणे । पायावाचून भ य भवन, तसे सै यश वाचून साॆा य नसु या वा  या या 
वादळानेह  कोसळणारच,' हे या या राजनीतीचे सऽू या आय चाण याने सवाआधी या 
नूतन साॆा या या र णाथ ूबळ, विनयं ऽत, जियंणु वृ ीने भारलेले असे ूचंड सै य 
उभार याचे कायह  कडोिनकड ने चाल वले. इत या झपा  याने क  अव या तीन-चार वषा या 
आत सॆा  चंिगु ा या बलाढयतेचा व ास या या ूजाजनांना िन दरारा भारता या शऽूंनाह  
वाटू लागला. 
 १२९. अशा कटा ाने िन कडोिनकड ने उभारले या ा चंिगु ा या ूचंड सै यबळाची 
सं या कती होती ? 
 १३०. अव या चार-पाच वषापूव  चंिगु -चाण यांनी पंचनदात जे हा अखंड िन 
अ खल भारता या एकछऽी साॆा याचा िन ःवातं याचा गु  संक प केला ते हा यांचे 
सै यबळ होते अ रश: शू य ! या शू यापासून ूारंभ करणा  या याच सॆा  चंिगु ाचे आज 
श स ज िन क टब द सै यबळ आहे सहा ल  पायदळ, तीस सहॐ घोडेःवार, दोन सहॐ 
लढाऊ ह ी आ ण चार सहॐ रथ !! 
 १३१. ा बलाढय सै यश या ूभावाने चाण याने उ र भारतातील लहान सहान 
पण फुटकळपणे ःवतंऽ राहू इ छणा  या राजकांची, ूाजकांची िन संघांची बजबजपुर  मोडनू  
टाकून शांतता िन एकक ित सु यवःथा ूःथा पली. शेवट  िसंधूनद या इकड या तटापयतचे 
पचंनद, पावतीय भाग आ ण िसंध हे ूदेशह  सॆाट चंिगु ा या मौय साॆा यात समा व  
क न टाकले. 
 १३२. याूमाणे आम या ऐितहािसक काळातील िसंधूनद पयतचे एकसंध असे 
भारतीय साॆा य ूथमच ूःथा पत झालेले पाहनू  कोणाह  रा यधुरंधराला िन भारतीय 
सॆाटाला कृतकृ यता वाटली असती तर तीह  शोभून दसली असती. पण .... 

िसंधूनद  न हे, भारताची नैसिगक िन साम रक सीमा आहे हंदकुशु  !
 १३३. पण चंिगु -चाण यांना िसंधूनद या तटापयतच काय ती भारतीय 
साॆा याची सीमा िभड व यात काह  के या तशी कृतकृ यता वाटेना. यांची ूित ा होती 
अ खल िन अखंड अशी भारतीय साॆा याची ूःथापना आ ण उदंड ल छांचे पा रप य ! परंतु 
या काळ  भारतीय रा ाची सीमा िसंधूनद या इकड या तटापुरतीच काय ती मानली जात 
नसे. तर िसंधूनद या ितकड या तटा याह  पलीकडे गांधार ूभतृी ूदेशांना िन कुभा (आजची 
काबूल), बमू (आजची कुम), सुवाःतु (आजची ःवात), गोमती (आजची गुमल) ूभतृी आज 
अफगा णःथानात गेले या पण पूव  आप या भारतीय सीमेत असले या िसंधूपलीकड ल 
वेद व यात न ांना सामावून हंदकुशु  पवता या िशखरापयत वःतारलेली असे; तेथपयत 
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आमची वै दक धमानुयायी कंवा भारतवंशीय जनपदे िनवसलेली असत. यावर परंपरागत 
भारतीय राजे रा य कर त आलेले होते. भारता या या हम-शीतल ूदेशातील आमचे लोक 
सापे त: गौरवणाचे अस यामुळे या ूांताला कोणी कोणी ' ेतभारत'ह  हणत. याःतव 
िसंधनूद या या इकड या तटापयत थडकले या आप या साॆा या या संर क सै याचा 
कडेकोट ूबंध क न चाण य-चंिगु ाची रा ीय मह वाकां ा अ खल भारताची नैसिगक सीमा 
असले या हंदकुशु  पवता या िशखरांवर या साॆा याचा वज कसा रोवता येईल या िचंतेत 
िन िचंतनात, योजनेत िन साधनेत यम होऊन गेली. 'य कां त तपोिभर यमुनय:, त ःमन ्
तपःय यमी ।' 

मीकां या साॆा यातील यादवी िन वभागणी
 १३४. इत यात इकडे मीकां या यादवीयु दाचा ता पुरता का होईना, पण शेवट 
झाला. यां या िशकंदर  साॆा याची वाटणी झाली. तीत भारतीय सीमेस लागून असणा  या 
बा बलोनकड ल मीक साॆा याचा वभाग िशकंदरचा एक शरू कसलेला सेनापती िन 
स ािधकार  जो से युकस िनकेटर या या वा  यास आला, यावर याचे सपंूण िन ःवतऽं 
आिधप य ःथा पले गेले. इतकेच न हे, तर या या या रा यास लागून असले या 
हंदकुशपासून याु , िशकंदरने पूव  जंकले या, भारतीय ूदेशांचे ःवािम वह  से युकस याच 
वा  यास आले. 
 १३५. हणनू भारतीय ूदेशांपैक  पंचनद ते िसंधदेशसु दा जो भाग म यतंर  ःवतंऽ 
क न सॆा  चंिगु ाने आप या भारतीय साॆा यात समा व  केलेला होता तो, आमचा 
आ हास परत ा, अशी मागणी या मीकांचा राजा से युकस ाने चंिगु ाकडे केली ! अथात ्
से युकस या हे यानात आले नाह  क  मीकांची गाठ आता माग याूमाणे कोणा त िशले या 
अंबुज राजाशी कंवा कोणा महामा य नेभळूशी न हती, तर ती होती राजा चंिगु ाशी िन 
महामा य आय चाण याशी ! यांनी से युकसची ती बांकळ मागणी तर धुडकावून लावलीच, 
पण उलट मागणी केली क , िसंधूपार असलेला गांधार ते हंदकुशपयतचाु  जो भारताचा भूभाग 
मीक बळकावून बसलेले आहेत तोह  से युकसने त काळ भारतास परत ावा. 

तुंबळ मीकसेनेसह राजा से युकसची भारतावर ःवार  !
 १३६. यामुळे चवताळून से युकस हा िशकंदरा या हाताखाली कसले या मीक 
सै यािनशी, इसवी सनपूव ३१५ या जवळपास, िसंधूनद  ओलांडनू  भारतावर ःवार  करता 
झाला. िशकंदरची प हली न गाजलेली इ. सनपूव ३२९ ची गांधारकड ल लहानशी ःवार  सोडनू  
दली असता याने िसंधू ओलांडनू  इ. सनपूव ३२७ त केले या िन मागे स वःतर व णले या 
या प ह या ःवार नंतर िसंधू ओलांडनू  आलेली मीकांची भारतावर ल ह  दसरु  ःवार  होय ! 

 १३७. परंतु यावेळ  िसंधूनद  उत न से युकस पुढे येताच याला ती पूव ची 
िशकंदर या वेळची भारतीय रा य-गणरा यांची फुटकळ फुटकळ सै ये कोठेच दसेनात ! 
म यंतर या काळात चंिगु -चाण यां या ूय ामुळे िन पराबमामुळे भारताचा जो राजक य 
िन साम रक कायाक प झालेला होता तो पाहनू  से युकस च कत झाला, ग धळला ! 
िसंधूनद या पंचनदा या या टोकापासनू तो अगद  थेट िसंधूसागरापयत भारतीय रा ा या 
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संघ टत, एकछऽी, एककि , एकसंचािलत अशा चतुरंग िन ूबळ सै याची पोलाद  िभंतच िभंत 
याला अड व यास श स ज उभी असलेली आढळली आ ण ितचा सेनापती ःवयं चंिगु  ! 

 १३८. या दो ह  युयु सु सै यांची गाठ पडताच िनकरा या रणकंदनास आरंभ झाला. 
मीकांनी आप या पराबमाची पराका ा केली, पण शेवट  यांची भारतीय सै याने कोण यातर  
िसंधुप रसरातील दोन-तीन रणांत ( या ःथलाचे नावह  उपल ध नाह  !) इतक  दाणादाण 
उडवून दली क  से युकसला या िनणायक पराजयामुळे वजयी चंिगु ास शरण जा यावाचून 
ग यंतर उरले नाह . 

राजा पौरवा या पराभवाचा सूड !
 १३९. िशकंदरा या वेळेस मीकांनी केले या पौरवा या पराजयाचा, इतर अ याचारांचा 
िन अपमानाचा, चंिगु ा या ा िनणायक वजयामुळे पादाबांत झाले या मीकांवर भारताने 
असा पुरेपूर सूड उग वला ! ते हा वजयी सॆाट चंिगु ा या सव अट  परा जत से युकस 
मुका  याने मानता झाला. 
 १४०. या अट ंूमाणे यवनसॆा  से युकसने िसंधूनद या इकड या बाजू या पंचनद 
ते िसंधूभतृी भारतीय ूदेशांवर मीक जो अिधकार सांगत होते तो अिधकार सोडनू  दला. 
इतकेच न हे, तर िसंधू या पलीकडला जो गांधार तो हंदकुशु  ूभतृी भारतीय ूदेश मीकां या 
हातात पडला होता आ ण जो भारतास परत द यावाचून यु द थांबणार नाह  हणून 
महामा य चाण याने दरडावले होते तो सारा भारतीय ूदेशह  वजयी चिंगु ास राजा 
से युकसने हूं का चूं न करता परत देऊन टाकला. आ ण भारतावर चढाई कर यासाठ  िसंधू 
उतरताना छाती वर काढनू  िन ख गे उपसून चालून आले या या सहॐावधी मीकां या 
िशकंदर  सेना, श े खाली ठेवून िन मःतके अधोमुख क न िसंधूपार, हंदकुशपारु  चाल या 
झा या. 

भय बन होय न ूीत
 १४१. चंिगु ा या ा वजयामुळे या या भारतीय साॆा याची सीमा से युकस या 
मीक रा याशी िभडनू  गेली होती आ ण या दो ह  रा यां या मधली सीमारेषा होती हंदकुशु  
पवताची पं  ! या भारतीय साॆा या या बलाढयतेची आ ण चाण य-चंिगु ा या 
य म वाची अशी काह  छाप यवनािधपित से युकस या मनावर पडली क  अशा साॆा याशी 
वरोध कर यापे ा या याशी मन:पूवक ःनेह जोड यातच आप या मीकरा याचे क याण 
आहे, अशी याची िन ती पटली. दसरेु  असे क , से युकस या इतर सीमांवर जी रा ये होती 
ती मीकांचीच असतानाह  याची ूितःपध  शऽुःथाने होती, यांनाह  धाक पडावा ासाठ  
चंिगु ासार या बलाढय सॆाटाशी ढ मैऽी संपादणे हे से यकुसला हतावहच होते. या 
कारणामुळे या यवनािधप से युकसने सॆाट चंिगु ाशी मन:पूवक िचरंतन मैऽीचा संधी केला. 
 १४२. इतकेच न हे, तर राजक य िन रा ीय ःनेहबंधाला या दोन राजकुलांतील 
शर रसंबंधाचा वैय क ज हाळाह  लाभावा अशासाठ  या मीकनरेशाने आप या क येचा 
सॆाट चंिगु ाशी ववाह क न दला. 
 १४३. या सालंकृत मीक राजकुमार या क यादानाने सॆाट चंिगु ा या दैद यमान 
यशोमं दरावर र ज डत सो याचा कळसच चढ वला गेला ! 
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महामा य चाण याचा ूभावी ूबंध
 १४४. या ःवतंऽ, सु वशाल िन अखंड साॆा याचा सारा ूबंध महामा य चाण याने 
पाऽापाऽ ववेकानुसार कती कठोरपणे, कती ूबळपणे िन तर ह  कती कनवाळूपणे ठेवला होता 
हे ःवत: या राजकायधुरंधर पु षानेच िल हले या 'कौ टलीय अथशा ' ा व यात मंथाव न 
िन या भारतीय साॆा या या पुढे पुढे यूनत: शभंर वष तर  वाढत गेले या िन दरवरू  
पसरत गेले या अ जं य ूभावाव न दसून येते. याचूमाणे चाण या या या ूभावी 
ूबंधामुळे सा  या रा ात शांतता, सु यवःथा िन सुखसंप नता कशी नांदत होती, तेह  
से युकसने चंिगु ा या रा यसभेत ठेवलेला मीक राजदतू मेगॅ ःथनीस याने िल हले या 
ूितवृ ाव न परःपरेच ू ययास येत आहे. 
 १४५. के हा के हा एका दवसात घडले या एखा ा ऐितहािसक घटनेचा ूभाव एकेक 
सहॐ वषाचे ऐितहािसक भ वत य ठरवून टाकतो. चंिगु ाने मीकां या केले या पराभवाचा 
प रणामह  तसाच कती दरवरू  ूभाव पाडू शकला, ा वषयी इंमजी इितहासकार ह सेट 
ःमथ हणतो क , ''िशकंदर-से युकस या ःवाढयांचा बोजवारा उडवून चंिगु ाने केले या 
मीकां या ा िनणायक पराभवामुळे पुढे जवळजवळ १५०० वषपयत तर  युरोपमधील कोणतेह  
रा  हंदःथानवरु  ःवार  क  शकले नाह .'' 
 १४६. से युकसशी झाले या संधीूमाणे हंदकुशु , हरात ते बलुिचःथानलाह  
सामावणार  भारताची या दशेची जी नैसिगक साम रक िन हणूनच शा ो  (Scientific) 
सीमारेषा आहे, जी सीमारेषा गाठ यासाठ  पुढे इं लश स े या त डास सारखे पाणी सुटत 
असताह  ती यांना जंकता आली नाह  कंवा मोगल बादशहांनाह  जी पुरतेपणी हाती ठेवता 
आली नाह , याच अखंड भारता या शा ीय सीमारेषेला ऐितहािसक कालातील, भारताचा 
प हला सॆाट चंिगु  हा दोन सहॐ वषा याह  पूव , अशा र तीने पादाबा त करता झाला !*
 * ...The first Indian Emperor, more than two thousand years ago thus 
entered into possession of that ‘Scientific frontier sighed for in vain by his 
English successors and never held in its entirety even by the Monghul 
Monarchs of the १६th and १७th century.’ (Early History of India, by V. Smith) 

अले झांडर हा जग जेता तर न हताच, पण तो भारत वजेताह  न हताच
 १४७. या ूाचीन काळ  सा  या युरोपम ये मीकसंःकृती ह च पुढारलेली अस याने 
ितला आजची बहतेकु  युरो पयन रा े आपआप या संःकृती या मातःृथानीच मानतात. या 
ूाचीन काळ या अले झांडरसार या पराबमी मीक सॆाटाचे नाव यामुळेच आज या 
युरो पयन जनतेला आपआप याच कोणा पराबमी पूवजा या नावासारखे आपुलक चे 
ःफूितःथान वाटत आहे. युरो पयन इितहासातून याला 'अले झांडर द मेट' या नावाने 
संबोिधले जात असून या या वषयी या अनेक पौरा णक प दती या आ याियकाह  यां या 
शालेय पुःतकांतून रंगवून यां या त णांना िशक व या जातात. परंतु या िशकंदराचा िन 
या या या मीक साॆा याचा या काळचा भारतीय ूित ं  जो सॆाट चंिगु  कंवा 
चाण य ां या नावाचा, काह  त  इितहासकार सोडले तर, सामा य युरो पयन िश त 
जनतेला प ाह  नसतो. एक वेळ युरोपातील जनतेपुरती ा ऐितहािसक वपयासाकडे 
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डोळेझाकह  करता येईल; परंतु ॄ टशांचे रा य हंदःथानातु  ःथा पले गे यानंतर आम या 
शाळा-ूशाळांम येह  ॄ टशांनी िल हले या शालेय पुःतकांतून आ ण सा ह यातूनह  
अले झांडरची ह च वर ल अवाःतव महती गाियलेली असे. तीन-चार प  या आम या इकडे हेच 
इंमजी िश ण दले गे यामुळे आम या िश त वगावरह  'अले झांडर द मेट' हे नाव घेताच 
एक रोमहषक छाप पडे. परंतु चंिगु  कंवा चाण य हा कोण या झाडाचा पाला ाचाह  बहधाु  
यांना प ा नसे. हा ऐितहािसक वपयास आ ण यामुळे झालेली जनमनाची दशाभूल आता 
यापुढे तर , होऊ देता कामा नये. िशकंदरा वषयी या पौरा णक अशा ूचिलत दंतकथा सोडनू  
द या तर  ू य  भारतीय इितहासाशी संबंध असले या आ ण िशकंदराची नसती बडेजावी 
क न भारतास ह नपणा आणणा  या आ याियका तर  आम या शालेय पुःतकांतून कंवा 
सा ह यातून काढनू  टाक या पा हजेत. उदाहरणाथ, युरोपमध या शालेय पुःतकांतून िन इतर 
सा ह यातूनह  रंगवून सांिगतली जात असलेली आ ण आम या इकडेह  ॄ टशांनी ूचिलत 
केलेली खालील मीक आ याियका पहा : 
 १४८. मीका दक युरो पयन जनतेत अशी समज ूचिलत असे क , 'अले झांडर हा 
जग जेता होता आ ण याने सारा भारत जंकला होता. तो पराबमी पु ष जे हा सारे जग 
जंकून ःवदेशी परत आला ते हा जगात जंकावयास असा आता देशच उरला नाह , ा 
िन साहक जा णवेने या ययुु सु सॆाटाला रडू कोसळले !' आ ण अशी ह  अले झांडर या 
द वजया वषयीची आ याियका युरोपातच न हे, तर हंदःथानातहु  ऐट ने सांिगतली जाते ! 
आता ती कती खोट  िन हाःयाःपद आहे हे या पुःतकात िशकंदर या दले या ऽोटक 
वृ ा ताव नह  दसून येईल. या काळ या चीनसार या या बलाढय रा ांकडे तो वळलाच 
नाह  यांची गो  सोडनू  दली तर  अले झांडर द वजय कर त भारतापयत जे हा पोचला 
आ ण मगधासु दा सारे भारत जंकून भारताचा सॆाट हणवून घे याची मह वाकां ा याने 
जे हा धरली ते हा या या या भारतावर ल ःवार ची आ ण या मह वाकां ेची कोण ददशाु  
उडाली, हे ा पुःतकात वर दाख वलेलेच आहे. अले झांडर हा पराबमी होता, वजेता होता, 
पण जग जेता न हता ! भारत वजेता तर तो न हताच न हता ! जर या पराबमी पु षाला 
खरोखर  रडू कोसळले असेल तर तो 'आता जंकावयास जगात देशच उरला नाह ' अशा 
जा णवेने रडू कोसळणे अश य होते. कारण तशी जाणीव खोट  आहे हे याचे यालाच ठाऊक 
होते. तर ते रडे अशा जा णवेने कोसळले असले पा हजे क , या भारताचा मी सॆाट होऊ 
इ छत होतो या अ खल भारताला मी मरेतो जंकू शकलो नाह . इतकेच न हे, तर याचा 
जो एक लहानसा कोना मी जंकला आहे हणून मी समजत होतो, तोह  ते बडंखोर भारतीय 
मा या हातून हसडनू  घेतील असे दसते ! 
 'गोमांतक' का यात हटलेच आहे क , 
   अ य कुणाचा असो िशकंदर परंतु भारत जेता ना । 
   अंगण ह ना तये दे खले कळला ह ना कुणा कुणा ॥ 

सवाई िशकंदर
 १४९. थोर पु षांची तुलना सहसा कोणी क  नये, ते िनरिनरा या पर ने थोर 
असतात. पण जर कोणी अशा पु षांची तुलना करताना एकाचीच नसती बडेजावी केली तर ती 
हाणून पाडणे भाग आहे. जोवर युरोप अले झांडरलाच तेवढे ' द मेट' हणून गौरवीत आहे 
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आ ण याचा िन या या मीक साॆा याचा यशःवी ूित ं  जो सॆाट चंिगु  याची 
अनु लेखाने अवहेलना कर त आहे, तोवर आ हा भारतीयांना हे सांगणे अवँय आहे क  
तुलनाच करावयाची तर 'जर िशकंदर एक िशकंदर आहे, तर चंिगु  हा सवाई िशकंदर आहे !' 
िशकंदरला या या बापाने आधीच िमळ वले या ूबळ रा याचे िन सै याचे उदंड भांडवल 
आयतेच लाभलेले होते. या आधारावर ःवत: या पराबमाने याने मीकांचे साॆा य उभारले. 
परंतु चंिगु ाला तसा कोणताह  आधार न हता. पदर  एकह  सैिनक न हता. या या बापानेच 
याला रा याबाहेर हसकूनु  दलेले होते. एकच पु ष तेवढा या या पाठ शी उभा होता, तो 
हणजे आय चाण य ! अशा ःथतीत शू यापासून आरंभ क न चंिगु ाने ःवत:चे बलाढय 
सै य उभारले. ःवत: िशकंदर या आ ण याचा सेनापती से युकस या भारतावर झाले या 
ःवाढयांचा बोजवारा उडवून दला आ ण िशकंदरा या साॆा याहनहू  मह र असले या भारतीय 
साॆा याची उभारणी केली ! 
 १५०. काळा या या पानावर ा यवन वजे या सॆाट चंिगु ाची, ा सवाई 
िशकंदराची, राजमुिा अं कलेली आहे, तेच आहे आम या हंदरा ा याु  इितहासातील सोनेर  पान 
प हले ! 

·     ·     · 

सोनेर  पान दसरेु
 

२. यवना तक सॆाट पुंयिमऽ 
 १५१. सॆाट चंिगु  मौय इसवी सनपूव २९८ या वष  वारला. या या िसंहासनावर 
याचा पुऽ बंदसारु  हा बसला. तोह  पराबमी होता. याने ःवत: 'अिमऽघात' (शऽूंचा 
कदनकाळ) ह  पदवीच धारण केली होती. चंिगु ा या मृ यूनंतरह  मौयसाॆा याचे 
महामा यपद आय चाण या याच हाती काह  काळ तर  होते. यामुळे सॆाट बंदसारानेु  
चाण य चंिगु ा या भारतीय साॆा या या (मागे प र छेद १२७, १२८, १३२ व १४९ म ये 
उ ले खले या) भ य येयाचे जे एक उपांग चंिगु ा या मृ युसमयी अधवट रा हलेले होते तेह  
पूण कर याचे काय लगोलग हाती घेतले. यां या वर ल भ य येयानुसार ल छांचे उदंड 
पा रप य झाले होते. अ खल भारत ःवतंऽ झाला होता आ ण उ र भारतापुरते एक अखंड, 
बलाढय िन एकछऽी भारतीय साॆा य ूःथा पत झाले होते. परंतु यांची ूित ा सवच भारत 
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एकछऽी कर याची होती. यासाठ  या उ रे या मौयसाॆा यात उरलेला द ण भारतह  वलीन 
क न घेणे, हे ूा  कत यच होते. 
 १५२. य प द ण भारतातील या काळची पथृक् पथृक् रा ये ह  आमचीच होती, 
आपआप यापर  ःवतंऽ होती, कोण याह  परक यां या, ल छां या उपिवापासून वमु  होती, 
तथा प अ खल भारतीय रा  जर एकतंऽ िन एकरा  करावयाचे तर या दा णा य पथृक् 
पथृक् ःवतंऽ रा ांनी या उ र भारतीय साॆा यात समा व  होणे हे याचेह  या 
प र ःथतीतील रा ीय कत यच होते. 
 १५३. द ण- वजयावर िनघा यानंतर सॆाट बंदसारानेु  साम-दाम-दंड-भेदेक न 
तेथील बहतेकु  रा यांकडनू  आपले आिधप य मा य कर वले. 'पूव िन प म समुिा या 
म यंतर या सतरा राजधा या याने मौया या रा यात समा व  के या' असे मंथांतर  
उ ले खलेले आहे. एकंदर त चंिगु  चाण या या अ खल भारतीय साॆा या या येयाचे हे 
उरलेले द यमु  उपांगह  पूण क न सॆाट बंदसारानेु  उ र-द ण, पूव-प मेसु दा सारे 
भारतवष एकछऽी िन एकरा  केले ! ा वैिश याूमाणेच या मौय साॆा याचे आणखी एक 
वैिश य हे क  ऐितहािसक प दतीने अगद  मोजूनमापून हटले तर  या काळ या जगातील 
मीससु दा सा  या रा ांम ये सैिनक बळातह  भारत बिल तम होते. 
 १५४. चाण या या ूबळ ूबधंाूमाणे उभारले या िन श स ज राखले या ा 
चतुरंगदला या अजेय बळामुळेच चंिगु ा या रा यारोहणापासून तो अशोक बौ द झा यानंतरह  
या या मृ यूपयत, उणीपुर  शभंर वष या मौयकालीन अ खल भारतीय साॆा यास भूिममाग 
व समुिमाग कोणतीह  सीमा उ लंघून, जगातील कोणताह  शऽू काह ह  उपिव देऊ शकला 
नाह  ! 

पु य ोक अशोक
 १५५. सॆाट बंदसारु  इ. सनपूव २७३ या वष  वारला. या या िसंहासनावर याचा 
पुऽ अशोक हा ःवत: या वड ल भावास बाजूस सा न आ ढ झाला. आप या इितहासातच 
न हे, तर जगा या इितहासात याचे संक तन 'पु य- ोक नपृावलीत' केले जावे अशी सॆाट 
अशोकाची यो यता होती. तथा प, मागे प र छेद ७ ते ९ अ वये ा पुःतकातील सोनेर  
पानांची जी कसोट  आ ण वषय ेऽ आखून घेतलेले आहे, यात सॆाट अशोककालीन पान 
बसत नाह . ाःतव या या राजवट चा अिधक उ लेख करता येत नाह . 
 १५६. तथा प, अशोकाने बु दधमाची द ा घेत यानंतर या धमातील अ हंसाूभिृत 
काह  त वांचा िन आचारांचा जो अितरेक  पुरःकार केला याचा भारतीय राजकारणावर, 
राजक य ःवातं यावर, इतका हािनकारक प रणाम झालेला आहे क  सॆाट अशोका याच न हे, 
तर मु यत: बौ दधमा याह  या त वां वषयी िन ूवृ ीं वषयी इथे िन ा पुःतका या पुढ या 
भागातह  अवँय ती चचा केली पा हजे. 

नमो भगवते बु दाय !
 १५७. बौ दधमातील रा वघातक अशा काह  ूवृ ींची िन प रणामांची ह  चचा 
कर या या आधी, मा या मतांचा वपयास होऊ नये हणून, इथे आरंभीच हे सांगणे मी माझे 
कत य समजतो क , ःवत: बु ददेवा वषयी कंवा या या बौ दधमा वषयी एकंदर त मला 
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अ यंत आदर वाटत आहे. भारतीय इितहासात एकाहनू  एक उ ुंग अशी महान ् िन जागितक 
वभूतींची जी हमालयीन िशखरे आहेत यातील एका उ ुंग िशखराचे नाव आहे भगवान बु द 
! ा आदरापुरता या या िशंयाूमाणेच या या मूत पुढे नॆ होऊन मीह  हणतो, 'नमो 
भगवते बु दाय !' या हंदरा ानेु  यांना ज म दला ते हंदरा हु  आज यांना ौी वंणूंचा 
नववा अवतार मानीत आहे, तेह  एव  यासाठ च ! 

बौ दधम भारतातून नामशेष कां झाला ? 
 १५८. बौ दधम हा अशोका या आधी तीनशे वष तर  मगधाचे आजूबाजूला 
उपदेिशला जात होता. याचा ूचार तोपयत बहशु : मतप रवतनाने होई. यामुळे याचा 
ूसारह  मंदगतीने चाले. मागे प र छेद १५ म ये वर सांिगतलेच आहे क  िशकंदर 
से युकस या कालापयत पचंनद (पंजाब), िसंध, गांधारूभिृत ूांतांत बौ दधमाचे नावह  फारसे 
ऐ कवात न हते. मीकांना तर याचा प ाह  न हता. बहतेकु  इितहासकारांचा असा समज 
झालेला आहे क  बौ दधम हा वेदाचे ूामा य न मानणारा आ ण एकंदर त िनर रवाद  
अस यामुळे यावेळ या वै दकधमािभमानी जनतेने याचा ूबळ वरोध केला आ ण यामुळे 
शेवट  तो धम भारतातून नामशेष होऊन गेला. परंतु आजपयतची ढावलेली ह  समजूत 
सवाशी स य नाह . कारण गौतमबु दानेच अवै दक कंवा िनर रवाद  कंवा शू यवाद  धमपंथ 
काढला हेच मुळात अत य आहे. ःवत: बु द ज मला याचे आधी उणेपरेु अवै दक िन 
िनर रवाद  प नास-साठ धमपंथ भारतात ूचिलत होते. हे बु दमंथांनासु दा मा य आहे. 
वै दक िन अवै दक त व ानाचे िन ूचारकांचे बौ दक वाद ववाद होत. मतप रवतनाने याला 
जो धमपंथ चेल तो या धमपथंात जाई. बु दकालापासून शकंराचाया या कालापयत 
त व ाना या आ ण बौ दक संघषा या आघाताने बौ दधमास काह  अंशी हार खावी लागली 
ह  गो  जर  स य असली तर  वै दक धमािभमानी ॄा ण, ऽया द जनतेला बौ दधमाचा िन 
वशेषत: याची पुढे पुढे जी वकृती होत गेली ितलाच अनुसरणा  या बौ दांचा जो अगद  
ितटकारा आला याचे मु य कारण ता व कंवा बौ दक हेच काय ते नसून ते रा ीय िन 
राजक यह  आहे. ते कसे, ते ा पुःतका या क ेत मावेल या ूमाणात पुढे यथाूसंगी 
सांग यात येईल. 

अशोकाने वै दकधम यांवर बौ दधम बळाने लादला
 १५९. अशोकाने बौ दधम ःवीकार यानंतर या या राजवट या उ राधात या या 
अंगी या बौ दधमाचा अिभिनवेश इतका संचारला क  तोपयत केवळ उपदेशाने या मताचा 
जो ूचार होत होता तो पुरेसा नाह , असे वाटनू  याने आप या सव साॆा यात 
वै दकधमातील अ यंत मूलभूत परंतु बौ दधमात िन ष द मानले या अशा धमाचारांना एखा ा 
अपराधाूमाणे दंडय ठर वले. उदाहरणाथ, दोन-तीनच गो ी ःथलाभावामुळे येथे देऊ. 
य यागांना ते हंसाूधान हणून आप या सा  या साॆा यात याने बंद  केली. य संःथा ह  
वै दकधमाचे आ  कि. या य संःथे या किाभोवती वेदकालापासून भारतीयांची महान 
संःकृती वकसून भरभराटलेली होती. ते य  राजदंडा या बळाने अकःमात दंडय ठर व यामुळे 
अशोका या साॆा यात ८० ट के असणा  या ॄा ण, ऽया दक वै दकधम यांत केवढा ोभ 
माजला असेल याला क पनाच केलेली बर . अशोकाने मगृयाह  िन ष द, दंडय ठर वली. वै दक 
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धमात ऽयांचे मगृया हे एक मु य कत य होते. यातह  ल ावधी लोकां या आहारासाठ  
मासे, क ब  या मारणे हे िन ष द ठर वले गेले. ते तर राहोच, पण घनघोर अर यांतून 
वावरणा  या आ ण वारंवार मनुंयवःतीत िश न माणसांनाह  ग ट करणा  या िसंह- यायाद  बूर 
पशूचंी मगृयाह  'ूा ण हंसा क  नये' ा िनरपवादपणे आच  गे यास अगद  दबु या िन 
मनुंयघातक ठरणा  या बु दमतासाठ  अशोकाने दंडय ठर वली. ॄा ण, ऽया द वै दक 
धम यां या धमाचरणावर अशोक इकडे अ याचार  बंद  घालीत असताना ितकडे या या 
मोठमो  या ःतंभाव न उपदेश को न ठेवीत असे क , 'सवधम यांशी स हंणुतेने वागावे ! 
ौमणांचा आ ण ॄा णांचा स कार करावा !' ा या या कृ यातील धडधड त वसंगती 
या यासार या संयमशील िन ववेक  सॆाटा याह  यानात येऊ नये, हे आ य आहे. 

 १६०. बौ दधमा या काह  िशकवणींचा रा ीय श वर िन समाजधारणेवर घातक 
प रणाम झा यावाचून राहणार नाह , हे आय चाण याने अशोका या आधीच प नास वष हे न 
ठेवलेले होते. ाःतव मौय साॆा याचा सारा रा यूबंध या 'अथशा ा'वर आधारलेला होता 
या आप या 'अथशा ' ा मंथात ससंार सोडनू  िभ ु होऊ इ छणाढयांसाठ  काह  रा ीय 
ीने उपयु  असे ूितबंध याने घातलेले होते. उदाहरणाथ, चाण याचा एक दंडक असा आहे 

क , 'अ पवयी ीने ित या माता प यां या िन राजस े या अनु ेवाचून संसार सोडनू  
िभ ुसंघात ूवेश क  नये.' दसु  या एका दंडकाूमाणे 'कोणाह  पु षास याचेवर अवलंबून 
असले या या-मुलांची यवःथा लाव यापूव  िभ ु हो यास म जाव केलेला आहे !' परंतु 
अशोकाचे काळात िन नंतर हे ूितबंध लु  झाले आ ण कोण याह  लहानमो  या माणसास 
संसार सोडनू  िभ ुसंघात जा यास सरळ मोकळ क झाली. ा िभ सुंघात िशरले या सहॐावधी 
लोकांना अ न-व -श या-िनवासाद ं या सोयी धमाथ फुकट के या जात असत आ ण याचा 
सारा यय राजकोषातून होई. अशोकाने या या साॆा या या कोषातील को  यानुकोट  पयांचा 
यय अशा िभ ुसंघाक रता मोठमोठे वहार बांध यासाठ  आ ण यातून िनवसणा  या ल ावधी 
िभ ूंची उपजी वका चाल व यासाठ  चाल वला होता. परंतु साॆा याचा हा सारा रा यकोष 
बहतांशीु  साॆा यातील वै दकधम यां या करातून, संप ीतून भरला जात होता आ ण याचा 
विनयोग यां या व द जाणा  या बु दमता या साव ऽक ूचारावर होत होता ! ह  यां याच 
संप ीची यां याच व द प  बलवान कर यासाठ  केलेली उधळप ट  या वै दकधम य 
जनतेस अस  होऊन यां यात तीो असंतोष वाढत जावा, हे साह जकच होते. 

साॆा या या श बळा या मुळावरच घाव !
 १६१. परंतु राजदंडा या बळाने अशोकाने सा  या साॆा यात आ ण बा  देशीह  
चाल वले या बौ दधमातील अितरेक  अ हंसे या ूचाराचा भारतीय साॆा या या मुळावरच जो 
घाव पडत होता, तो वर या इतर कृ यांहनहू  रा ीय अ ःत वास िन ःवातं यास अिधक 
हािनकारक होता. सवच श बळ हे हंसामय आ ण पापकारक आहे, ाऽधम आचरणारे हे 
हंसक िन अध य वगात मोडणारे असून जे जे कोणी अ हंसेची शपथ घेऊन, श याग क न, 
संसार सोडनू , िभ ू होऊन वहारा वहारांतूनच बौ दधमानुसार जगत राहतील यांचा वग हा 
रा ा या संर णासाठ  लढणा  या िन हताहत होणा  या ऽय, सैिनक वीरापे ाह  उ चतर, 
पु यकर िन पूजाहतर आहे, असा बौ दधम पदेश जकडे ितकडे अशोकाने नेमले या िन 
पोसले या सहॐावधी िभ ूंकडनू  चालू झा यामुळे सामा य समाजातसु दा श धार  िन वीरवृ ी 

 41



अशा कोणाह  सैिनकापे ा कोणीह  ऐतखाऊ भटकता िभ ु हा मानाह आ ण धमाचरणी 
समजला जाऊ लागला. 
 १६२. अशोकाने या या ःतंभावर इतर धमातूनह  आढळणारे एक ठरा वक वा य 
कोरले आहे क , 'श वजयापे ा धम वजय हा ौे  आहे'. पण तो धम वजय ा ऐ हक जगात 
श य आहे काय ? यवहाय आहे काय ? अमतृ यायले असता मनुंय अमर होतो; होत 
असेल, पण ते अमतृ ा ऐ हक जगात कोण या दकानातु  िमळते याचा प ा कोणी सांगू 
शकत आहे का ? 'बोलाचीच कढ  बोलाचाच भात, जेवूिनया तृ  कोण झाला ?' 
 १६३. या साॆा यीय आपार साधनां या, स े या िन संप ी या आधारामुळे सॆाट 
अशोक सा  या भारतात आ ण यावेळ या पररा ांतह  धम वजय हा श वजयापे ा ौे  आहे, 
असे उपदेशीत होता ते याचे साॆा यच या चाण य-चंिगु ांनी उभारले या ूबळ िन अजेय 
अशा चतुरंग सै या या श बळानेच काय ते संपा दलेले न हते काय ? आ ण अशोक 
िसंहासनावर येताच जर ते चतुरंग सै यबळ सारे या सारे बु दधम  होऊन, श याग क न 
आ ण ऐतखाऊ िभ ु होऊन वहारा वहारांतून घोरत पडते तर ःवत: अशोकच सॆाट हणून 
एक णभर तर  टकू शकला असता का ? भारता या अवतीभोवती ते हाह  जी मीक रा े 
आ ण यां याह  पलीकडे अ यंत कडवी, हंसक िन केवळ श ाचार  शक-कुशाण-हणा दू  रा े 
भारता या चतुरंग िन अ जं य सेने या भयानेच काय ती तोवर दरू दरू दडून बसलेली होती. 
ती सार या सार  या िभ ुमय बनले या भारतावर िसंहासारखी झडप घालून यां या बूर 
नखांनी अशोका या या य श  धम वजयाचाच गळा घोटनू  याचे र  यायली नसती का? 
 १६४. पण ह  'जर तर' ची चचाच कर याचे कारण नाह . भारतीय ाऽवृ ीचा 
नायनाट क  पाहणा  या केवळ अशोका याच न हे, तर मा या 'सं यःत ख ग' नाटकात 
व ण याूमाणे ःवत: बु दा याच उपदेशाचा वःतुत: तसा प रणाम भारता या ददवानेु  
याकाळ च भारताला भोगावा लागला आहे. तोच ददवीु  प रणाम आ ण याचा वै दकधम यांनी 
केलेला यशःवी ूितकार आता वणावयाचा आहे. 

धमाची न हे, तर यां या राजकारण वषयक प रणामांची चचा
 १६५. हे वणन करताना वै दक कंवा बौ दधमातील त वांची कंवा या या 
कमकांडातील य -याग-सं यासा द आचारांची पारलौ कक या छाननी कर याचा हेतू तर 
नाह च नाह , पण ऐ हक या सवागीण पाहणी वा तलुना कर याचा आमचा मानस नाह . या 
त वांपैक  आज काय काय व ासाह आहे कंवा यां या आचारांपैक  आज अनुकरणीय काय 
आहे हा ू सु दा अूःतुत हणून उप ःथत केला जाणार नाह . ा पुःतकात, या या 
काळ  ा िन इतर धमातील मतांचे िन यां या अनुयायां या कृ याचे भारता या या काळ या 
राजक य जीवनावर जे रा ीय िन राजकारण वषयक प रणाम घडले यांची चचा काय ती 
कर याचा आमचा मानस आहे. कारण तसे ऐितहािसक व ेषण के यावाचून या इितहासाचे 
धागेदोरे उलगडता येणेच अश य आहे. 

अशोका या मृ यूनंतर
 १६६. ःवत: या धमिन ेूमाणे लोकक याणाथ शेवटपयत झटणारा हा पु य ोक 
सॆा  अशोक इ.स.पूव २३२ म ये वारला. याचा अंत हाच हा भ यतम भारतीय मौय 
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साॆा या या अंताचा आरंभ ठरला ! अशोका या शेवट या २५ वषात याने आपले सारे 
तनमनधन बु दमता या ूचाराथ वा हले. अशोकानंतर या या रा यासनावर जे याचे वंशज 
अनुबमे बसले तेह  सारे ूामा णक बौ दधम य आ ण हणूनच श श ने दबळेु  असे केवळ 
नामधार  राजे िनघाले. या अ हंसाूवण अशा बौ दधमा या अितरेक  अनुयायांकडनू  िन 
रा यक याकडनू  ा चाळ सप नास वष झाले या साॆा यीय श बळा या रा घातक उपे ेमुळे 
मौय साॆा या या, वशेषत: या वाय य ूांताकडची (सरसीमेकडची) सार  सै यसंघटना 
अगद  वःकळ त झालेली होती. ते पाहनू  तोवर केवळ मौय साॆा या या नावा या दरा  यानेच 
दबून रा हले या भारता या बाहेर ल शऽूंनी अशोका या मृ यूनंतर अव या तीसएक वषा या 
आतच भारतावर चढाई कर याचे धाडस पु हा केले.८ 

बॅ शयन मीकांची भारतावर ःवार
 १६७.  सॆा  चंिगु ाने से युकस िनकेटरचा पराभव क न इसवी सनपूव ३१५ या 
जवळपास मीकांना हंदकुश याु  पलीकडे पटाळून लावले होते. (प र छेद १३६ ते १४० पहा) 
या काळ  भारताची सरसीमा असले या ा हंदकुशा याु  या पलीकड या बाजूला लागूनच जो 
बॅ शया नावाचा ूांत होता यात से युकस िनकेटरने आपले ःवतंऽ मीक रा य ूःथा पले 
होते. ते ःवतंऽ अस यामुळेच तेथून सुदरू असले या मूळ या युरो पयन मीक रा याशी याचा 
काह  संबंध उरलेला न हता. जर असलाच तर तो सबंंध परःपर वैराचा काय तो होता. यामुळे 
ा बॅ शयन मीकांना 'आिशयाई मीक' असेच हणत. िशकंदर या मूळ या जाितवंत मीकांपे ा 
मध या शभंरएक वषातील तुटत गेले या प  यान ् पढयांनी हे बॅ शयन मीक ह न अवःथेस 
पोचले होते. यां या िशकंदर  पूवजांचे ते प हले तेज आता यां यात उरलेले न हते. पण जी 
एकच गो  यां यातह  अ ाप जीव ध न उरली होती ती भारत जंक याची िशकंदर  
मह वाकां ा ! मौय साॆा या या श श ची वर सांिगत याूमाणे वाताहत झालेली पाहताच 
या बॅ शयन मीकां या दयात ती भारत ेषी मह वाकां ा पु हा उसळून आली आ ण यांचा 
या वेळचा राजा जो डेमे शयस याने हंदकुशु  ओलांडनू  भारतावर धाड घातली. भारतीय 
सै याचा कोणताह  हण यासारखा ूितकार होतच नस यामुळे डेमे शयस हा का बोज, गांधार 
ूभिृत ूांत घेऊन िसंधूनद  उतरला. पुढे सारा पचंनदह  (पंजाबह ) हःतगत क न तो 
यवनाधीश ू य  मगधावर चाल कर यासाठ  ससै य पुढे सरसावला. सा  या मीक सै यात 
मोठा वीरो साह संच न ते अशी घोषणा क  लागले क , ''िशकंदरचे जे ःव न होते क , 
पाटलीपुऽ जंकून तेथे भारतीय सॆाट हणून ःवत:ची घोषणा कर न, ते अले झांडरचे 
भारतसाॆा य जंक याचे ःव न आ ह  आता खरे क न दाख वतोच !'' 

पंचनदा द ूांतांत भारतीय वीरवृ ीचा ढहास अकःमात ्कां झाला ? 
 १६८. हे केवढे आ य आहे क , या हंदकुशापासूनु  पंचनद, िसंधा द ूांतांत शभंर-
स वाशे वषापूव  िशकंदर से युकससार या जग यात मीक सेनानीं या िन सै या या 
ःवाढयांचा या या ूांतांतील भारतीय ऽयांनी, गणरा यांनी, सैिनकांनी आ ण जनतेने 
बोजवारा उडवून यांना मागे पटाळून दले याच पराबमी भारतीय ूांतांना ा बॅ शयन 
मीकांसार या दबलतरु  िन अध:पितत अशा आिशयाई मीकांनी असे केवळ चालता चालता 
जंकून यावे ! पदोपद  लढाया देणा  या भारतीय वीरवरां या धाःतीमुळे िशकंदर, से युकसला 
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ाच ूांतांम ये लढत असता ःवत: या तंबूतह  ःवःथ झोप घेता येत नसे. पण हे द यमु  
ूगतीचे बॅ शयन मीक सेनानी वजया या सुर ततेत आज अयो दे या ूासादाम ये सुखाने 
झोपत आहेत. 
 १६९. अशोकाने बौ दधम ःवीकार यानंतर तीस-चाळ स वषातच डेमे शयसची ह  
मीक ःवार  झाली. म यंतर या ा तीस-चाळ स वषातच या गांधार, पंचनदा द झंुजार 
ूांतांतील भारतीय ूितकारश चा िन वीरवृ ीचा इतका ढहास अकःमात कसा झाला ? अशी 
कोणती वशेष घटना ा तीस-चाळ स वषात घडली क  ज यामुळे हा भारतीय वीरवृ ीचा 
ढहास अप रहाय ठरावा ? 
 १७०. िशकंदर से युकस या मीक सै यापे ा हे डेमे शयस या सेनापित वाखाली 
चालून आलेले बॅ शयन मीक सै य काय अिधक पराबमी होते ? मुळ च न हे. उलट ते 
ःवत:च मानीत असत क  यांचे िशकंदर, से युकस या वेळचे पूवज यां यापे ा अिधक 
पराबमी आ ण जवळ जवळ दै वक यो यतेचे होते. हणजे अशा ह नतर आ ण दबलतरु  
यवनांनी या या ूांतांतनू भारतीयांना नुसते चालता चालता जे यावेळ  जंकले ते िशकंदर या 
कालापे ा भारतशऽू मीकांचे बळ वाढले हणून न हे, तर ितकड या भारतीयां याच 
ूितकारश चा िन वीरवृ ीचा भयंकर ढहास झाला असला पा हजे हणूनच होय. 
 १७१. अथात ्िशकंदर या इसवी सनपूव ३२७ या वषा या ःवार पासून डेमे शयस या 
ा साधारणत: इसवी सनपूव २०० या वषा या ःवार या म यंतर  भारतीयां या 

परशऽुूितकारश चा िन वीरवृ ीचा ढहास कर यासाठ  मु यत: एकच एक घटना जी घडली 
ती अशोकाने बौ दधम ःवीकार यानंतर आप या राजदंडा या बळाने जो अूितकार , अ हंसक, 
श बळिनंदक बु दमतांचा अितरेक  ूचार या या ूांतांतून केला, तीच असली पा हजे. 
कारण दसरु  अशी मह वाची िन अशा ूकारची घटना घडलीच नाह . या वषयीची तुलना मक 
अशी दोन-तीन वधेये (Points) ःप ीकरणाथ घेऊ.

अले झांडर या वेळची भारतीय मनोवृ  आ ण  
डेमे शयस या वेळची भारतीय मनोवृ

 १७२. िशकंदर या वेळ  का बोज, गांधार, पंचनद ते िसंध ूभिृत ूांतांत बौ द 
धमाचे नावसु दा जनतेस माह त न हते. (मागील प र छेद १५ पहा) ती भारतीय जनता 
वीरपूजक वै दक धमावलंबी होती. ाऽवृ ीचा अिभमान धरणार  यौधेयांसारखी गणरा ये 
ःवत:स आयुधजीवी (Nation in Arms) ह  अिभधाने एखा ा ब दावलीसारखी अिभमानाने 
लावून घेत, (प र छेद ३७, ३८ पहा). केवळ ऽयवणच न हे, तर काह  काह  'संघां'तून 
सारे या सारे भारतीय नाग रक, ी-पु षसु दा, पररा ाचे आबमण होताच समरांगणात 
सश  होऊन लढावयास जात. ददुवाने जेथे कोणा 'जनसंघाचा ' पराभव होई तेथे तेथे 
यवनां या हाती जवंतपणी पड यापे ा भारतीय वीरांगना वीरिशशूसंह जोहार क न 
अ नूलयात उ  या घेत, भःम होत ! हे सव वणन ा पुःतकात मागे (प र छेद ३७ ते ७४ 
म ये) आलेच आहे. आणखी एकच गो  या चाण य-चंिगु ां या काळ या वै दकधम य 
भारतीयां या ःवरा संर क वीरवृ ीचे ोतक हणून देऊ हणजे झाले.
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 १७३. 'अथशा ' ा वै दकधम य आय चाण या या या मंथात या 
रा यूबंधाूमाणेच चंिगु ा या भ यतम भारतीय साॆा याचा ूबधं बहशु : चालत असे, या 
मंथात भारतीय ःवातं य िन भारतीय साॆा यर णाथ अवँय असले या ाऽवृ ीचा केवढा 
गौरव केलेला आहे तो पहा. चाण या या ूबंधाूमाणे सै याम ये ॄा णांसु दा सा  या वणा या 
नाग रकांना ूवेश िमळत असे. 'अमयादूवृ े च शऽुिभ: संगरे कृते । सव वणा  ँयेयु: 
श व तो युिध र ॥' ह  वै दकधम यांची परंपराच होती. जे हा हे असे साॆा यीय महासै य 
परशऽूवर चाल कर यासाठ  रणांगणात उतरे ते हा चाण य आ ा पतो, ःवत: सॆाटाने या 
चतुरंग दलभारास संबोधून असे भाषण करावे : 
 १७४. ''वेदेंव यनुौयूते समा द णानाम ् य ानामवभथृःनानेषु या सा गित: 
शरूाणािमित । णेन ताम यितया त शूरा:, ूाणान ्सुयु देषु प र यज त । तु यभोगोऽ ःम, 
भव : सह भो यिमदं रा यम ्। परान ्ह त यम ्।'' 
 १७५. भावाथ क , ''जी य ाने स ित तीच स ित शरूांना रणात िमळते ! या य 
यु दात (सुयु दे) ूाणापण करणा  या शरूांना त णी ःवग ूा  होतो. हे रा य जसे मी तसेच 
तु ह ह  उपभोगणारे आहात. मग पहाता काय ! शऽूंवर तुटनू  पडा, याचा वध करा !' 
 १७६. कोणी सांगावे ! ाच वलंत श दांत से युकसवर चढनू  जाणा  या आप या 
अ जं य भारतीय दलभाराला ःवत: सॆाट चंिगु ानेह  उ े जले असावे ! 
 १७७. आबमक, अ या य, 'प रऽाणाय साधनूां वनाशाय च दंकृतामु ,्' असे जे 
सश  यु द लढावे लागते तशा यु दास वै दकधम ' हंसक' हे वशेषण लावीतच नाह . यास 
तो 'धमयु द'च हणतो. 
 १७८. िशकंदरा या वेळ  भारतीय ःवातं या या संर णाथ यवनशऽूंशी असे धमयु द 
लढ यासाठ  ितकड या सा  या ूांतात वै दकधम य ूचारक वीरौीची आग पेटवीत चालले होते. 
यांपैक  क येक ॄा णा द रा ीय ूचारकांना ध न िशकंदर फाशीह  देत चालला होता ! 

(प र छेद ३१ व ७३ पहा) 
 १७९. अशा वीरौीने रसरसले या चंिगु ा या भारतीय सै याने यवनािधप 
से युकसचा पराभव के यानंतर या हंदकुशपयत याु  भारतीय साॆा याचे िन ःवातं याचे 
संर णाथ चिंगु -चाण यांनी या वेळ या सव जगातील बलाढयतम अशा आप या चतुरंग 
सै याचा पोलाद  तट उभा न ठेवला, या या या श बळा या भीतीनेच हंदकुशपलीकड लु  
बॅ शयाम ये दबले या िन दडले या मीकां या रा याने साधारणत: १२५ वषपयत 
भारता व द चकार श द काढला नाह . सॆा  अशोक ा वीरवृ पूजक वै दकधमाचा अनुयायी 
हणवीत होता तोपयत हणजे साधारणत: इसवी सनपूव २५२ पयत भारतीय 
मौयसाॆा या या ा वाय य सरसीमेकडचा हा सै यसंभार तसा या तसाच श स ज िन 
अ जं य होता. परंतु - 
 १८०. परंतु अशोकाने बौ दधम ःवीकारताच ह  सार  सुर तता अकःमात ्
कोसळली. ःवत: गौतम बु दाने याचे इवलेसे शा य-रा य सोडनू  जसे ःवत:च िभ ुपण 
ःवीकारले तसे अशोकाने बौ दधम ःवीकारताच आपले सॆाटपद जर सोडनू  दले असते आ ण 
िभ ु होऊन तो बौ दधमाचा ूचार कर त हंडता तर भारतीय रा ावर मोठेसे सकंट कोसळले 
नसते. अशोका या बौ दधम-िन ेचीह  खर  कसोट  लागती. पण मरेतोपयत अशोकास भारतीय 
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महारा याचे सॆाटपद काह  सोडवले नाह . उलट याने या साॆा यासच बौ दधमाचा एक 
ूचारक मठ बनवून टाकले ! अथात ् ा वाय येकड या पवतीय ूांतात (सरसीमेकड या 
ूांतात) 'धम वजय हा श वजयापे ा ौे  आहे', 'अबोधेन जयेत ् बोधम'्, 'अ हंसा परमो 
धम:', 'मा हंःया सवभूतािन' ूभिृत देशकालपाऽानुसार आचरली गेली असता हतकारक 
असणार  आ ण वै दकधमातच याचे मूळ आहे अशी सू े  देशकालपाऽांचा ववेक सोडनू  िन 
िनरपवाद स ये हणून बौ दधमात जशी ूचा रली जात तशी ूचा रली जाऊ लागली. 
अशोका या साॆा यकोषातून पोसलेले िन पाळलेले बौ दिभ ूंचे तांडे या तांडे या ूांतात 
'श बळ हे पाप आहे' असा ूचार कर त हंडू लागले. जे बौ दधम य असतील यांनाच 
साॆा यातील 'धममहामाऽ', ूांतीय अिधकार , 'र जुक' नावाचे अशोकाचे व ासू राजकमचार  
हणून उ चपद  नेमले जाऊ लागले. ा सवाना अशोका या आ ेूमाणे बौ दधमूचारास िन 
आचारास श य ते ते रा यीय ूो साहन ावे लागे. गांधार, पंचनदूभिृत ूांतांतह  बौ दधम य 
ूचार नाग रकांतच न हे, तर सैिनकांतूनह  चालू लागला. अथात ् या ूमाणात वर ल 
अ हंसा द बौ दमतांचा अितरेक  ूचार जकडे ितकडे राजदंडबळाने होऊ लागला याच 
ूमाणात या भारता या वाय यपवताकड ल ूांतातह  ाऽवृ  िन श बळ उणावत गेले. वीस 
वष असा वीरवृ वरोधक िन अरा ीय ूचार के यानंतर अशोक वारला. या या रा यासनावर 
आले या दबु या बौ दधम य वंशजांनी तर या पवतीय ूांतां या संर णाथ चंिगु ापासून 
श स ज ठाणात उ या असले या भारतीय सै यसंभारा या या अ जं य पोलाद  कोटाची 
अशोकाहनहू  इतक  उपे ा केली क  पायाच ढासळ यामुळे दगु ढासळावा याूमाणे ढासळून 
गेला. 

सारांश
 १८१. बौ दधमा या श बळिनंदक आ द रा ःवातं यासाठ  झंुजणा  या वीरवृ ीची 
अ य उपे ा करणा  या मतांचा एकांगी िन अितरेक  ूचार भारतीय जनतेत राजदंडा या 
बळाने अशोक िन याचे वंजश यांनी साॆा यभर जो केला, सा  या साॆा याचे बौ दमठ करण 
आ ण सैिनकांचे बौ दिभ ुक करण जे केले यामुळे भारता या अ यंत मह वा या अशा 
वाय येकड ल पवतीय ूांतांतील जनतेत वीरौीचा ढहास, भारत रा ा या दद यु  अिभमानाचा 
नायनाट आ ण चंिगु ा या वेळेपासून या वेळ या सा  या जगात बिल तम असले या 
श स ज सै य यूहाची ा अंतगत याने धूळधाण झाली. हणूनच िशकंदर-से युकस या 
मानाने अगद  दु यम असणा  या डेमे शयसचे मीक सै य हंदकुशपासूनु  पंचनदसु दा सारे 
भारतीय ूांत चालता चालता जंकून मगधा या दशेने पुढे सरसावले. 
 १८२. सार  साॆा यस ा बौ दां या हाती असताह  यांचा कोणताह  ूांतािधप, 
रा यािधकार  कंवा बौ द य जानपदसमूह ु ध होऊन भारतीय ःवातं य िछनाव यास येणा  या 
ा यवनशऽूशी रणांगणात झंुज यास सबळपणे पुढे आला नाह . भारता या ा रा ीय 
अपमानाची यांना चीड आली नाह , लाज वाटली नाह . ू य  मगधात जो अशोकाचा वंशज 
ःवत:स अजून सॆाट हणवून घेत रा यासनावर बसलेला होता तो बौ दधम य बहृिथ राजा 
तर या यवनशऽू या ूितकारासाठ  पायह  पुढे टाक ना. 
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 १८३. विचत ् असेह  असेल क , अशा िनरपवाद 'अूितकारा'ने तो बौ द राजा 
'अबोधेन जयेत ् बोधम'् ा ध मपदातील सू ाचा ूयोग, बस या बस याच मीकांचे मन 
जंकून यशःवी क  पाहात होता! 

वै दक धम यांचा रा ीय ू ोभ ! 
किलंगाचा ूतापी राजा खारवेल मीकांवर चालून जातो

 १८४. परंतु मीकांचे परचब भारतीय ःवातं याला आ ण रा ीय स मानाला मासीत 
आहे ाची रा ीय िचंता, लाज कंवा चीड भारतीय बौ दधम यांना जर  वाटली नाह  तर  
भारतीय वै दक धम यांत माऽ या रा ीय अपमानाने आ ण या रा ीय संकटाने जकडे ितकडे 
संतापाची आग पेटली. या संकटाचा त काल ूितकार कर याइतके वै दक धम यांचे समथ 
रा यकि उ र भारतात उरलेले न हते. परंतु सुदैवाने अशोका या मृ यूनंतर दहाएक वषातच 
द ण भारतातील किलंग (ओ रसा) आ ण आंी ा दो ह  दा णा य रा यांनी बौ दधम य 
मौय सॆाटाचे आिधप य झुगा न देऊन आपआपली ःवतंऽ रा ये ःथा पलेली होती. ते दोघेह  
पराबमी राजे वै दकधमािभमानी आ ण हणूनच भारतरा ािभमानी होते. दोघांनीह  ूबळ सै य 
उभा न श स ज ठेवलेले होते. उ र भारत मीक ल छांनी पादाबा त केले आहे आ ण 
मगधाचा दबळाु  बौ दधम य राजा याचा काह ह  ूितकार क  शकत नाह , ा घटना ऐकून 
ा दा णा य रा यांतील वै दकधमािभमानी जनतेत मोठाच ू ोभ माजला. शेवट  या 

ःवतंऽ किलंग रा याचा पराबमी अिधपित जो खारवेल याने डेमे शयस या मीक सै यावर 
ःवत: चालून जा याचे ठर वले. 

यवनांची दाणादाण िन भरधाव पीछेहाट
 १८५. ूथम ूबल सेनेसह याने मगध हःतगत क न मग अयो ये या आसपास 
डेमे शयस या यवन सै याला गाठले. किलंगा या या ूबल भारतीय सै याने यवनांची 
रणांगणात इतक  दाणादाण उड वली क  डेमे शयस पाठ फरवून भरधाव माघार घेत आप या 
उरले या सै यासह थेट पंचनदापलीकडे चालता झाला. 

राजसूय य
 १८६. यवनांना भारता या पयताकडे (सरसीमेकडे) असे हट व यानंतर याचा 
पाठलाग कर यात कंवा या उ रेकड या सव ूदेशाची प क  यवःथा कर यास खारवेलला 
फार वेळ िमळाला नाह . राजकारणामुळे याला लगोलग किलंगास परतावे लागले. मगधाचा 
बौ द राजा बहृिथ मौय यासह  याने पद युत केले नाह . किलंगास परत येताच भारताचे 
ःवातं य आ ण स मान ांचे र णाथ यवन शऽूवर रणांगणात या पराबमी खारवेल राजाने 
जो वजय िमळ वला होता, या या घोषणेूी यथ वै दक धम य राजौे ां या परंपरेूमाणे 
याने राजसूय नावाचा मोठा य समारंभ केला. ा राजसूय य ाचे वैिश य असे क  तो य  
मु यत: रा ीय आ ण राजक य ःव पाचा असे. यातह  अशोकाने सव य यागांवर बलपूवक 
बंद  घात यानंतर चाळ स, प नास वषपयत जवळजवळ सा  या भारतात वै दक धम यांना 
ूकटपणे य समारंभ असा करताच आला नाह . परंतु किलंगात आ ण आंीात वै दकधम यांची 
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ःवतंऽ िन बिल  रा ये ूःथा पली जाताच आज अशोकाचा तो वै दकधमाचरणावर ल 
बला कार  ूितबंध उघडपणे झुगा न देऊन आ ण भारताचे रा ीय शऽू असणा  या 
यवनांसार या ल छांचा रणांगणात पराजय क न हा वै दकधम यांचा राजसूय य ाचा समारंभ 
प नास वषानंतर प ह यानेच साजरा होत होता ! 

चारएक वषातच मीकांची पु हा ःवार
 १८७. ूतापी राजा खारवेल द णेत परत गेला आहे हे पाहताच का बोज आ ण 
गांधार ा ूांतांत ठाण मांडनू  बसले या आ ण डेमे शयस या मगधावर ल ःवार ची जी ददशाु  
झाली ित यामुळे िचडनू  गेले या िम यांडर ा मीक सेनापतीने चारएक वषातच ता या 
दमा या सै यािनशी भारतावर पु हा चाल केली. डेमे शयस याच ःवार ूमाणे मीकां या ा 
ःवार लाह  या बौ दबहलु  िन हणूनच ूितकारशू य झाले या पंचनदा द ूांतांचा कंवा 
मगधा या दबु या अशोकवंशीय राजाचा हण यासारखा असा काह  एक ूितकार झाला नाह . 

बौ द भारतीयांची भारतशऽू मीकांना सहानुभूती
 १८८. उलट, यवनसेनापती िम यांडर ास ा भारतावर ल ःवार त अनेक 
बौ दधम यांची सहानुभूतीह  िमळू लागली ! कारण बौ दधमातील अनेक मते आपणास 
आवडतात आ ण आपण लवकरच बौ दधम ःवीका , असे तो उघडपणे बोलून दाखवी. यामुळे 
हे मीक लोक केवळ वै दकधम यां व दच काय ते लढावयास आलेले आहेत आ ण ांचे रा य 
भारतावर झाले तर ते आप याच बौ दधम यांचे होणार आहे. आता मीक लोक परक य; 
पररा ीय आहेत हे खरे, पण आप यास रा ा ब ाशी काय कत य आहे ? बौ द धम, जाित, 
रा , वंश मानीत नाह . अशी रा घातक, भारत विोह  िन दबु दु  वचारसरणी या बौ द 
हण वणा  या भारतीय जनतेत अनेक िभ ुूचारक उपदेश ूलागले ! या या सहानुभूती या 
साहा याचा भारतशऽू िम यांडरलाह  प रणामकारक उपयोग होऊ लाग यामुळे या या मीक 
ूचारकांकडनू  यानेह  असा ूचार भारतीय बौ द जनतेत चाल वला क  'आपली ःवार ' ह  
बौ दां या अगद  दबु या मगध राजाचे हातून भारतीय साॆा यस ा िछनावून घे याचा जो 
भारतीय वै दकधम यांचा कट होत आहे तो हाणून पाड यासाठ  तेवढ  काय ती आहे ! 
िम यांडर पंचनदा द ूदेश पु हा यवनां कत कर त अयो येपयत आला. अप ववेळ  घाई 
के यामुळे डेमे शयसची झाली तशी आपलीह  ददशाु  होऊ नये हणून हातात आलेला भारतीय 
ूदेश िन रा य संघ टत क न िन अिधक सै याची भरती क न मग मगधावर झडप घालावी, 
अशा सावधपणे तो अयो येकडे ःथरःथावर झाला आ ण अनुकूल संधीची वाट पाहात बळकट 
ठाण मांडनू  बसला. 

पण ितकडे पाटलीपुऽात !
 १८९. किलंगा या ूतापी खारवेल राजा या वजयामुळे उ र भारतातील वै दकधम य 
ने यांत िन जनतेत वीरौीची लाट आधीच उसळली होती. यातच िम यांडरचे मीक सै य 
पु हा मगधावर चालून येत आहे ह  बातमी आली. यातह  भारतीय बौ द जनतेत ःवदेशिोह  
ूवृ ी बळावत असून रा शऽू मीकांचे रा य भारतात ःथा पले जावे हणून ती िम यांडरला 
अनुकूल होत आहे, अशी ःप  िच हे दसू लागली. ते हा मीकांचा एकदाचा िन:शेष िन:पात 
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कर यासाठ  ूथमत: मगधाचा ते हाचा बौ दधम य राजा जो बहृिथ मौय यालाच 
िसंहासनाव न खाली ओढनू  कोणा एखा ा चंिगु ासार या पराबमी वै दकधम य पु षासच 
सॆाटपद  ःथापावे या हेतूने उ रेत रा ािभमानी भारतीय ने यांचे एक मोठे रा यबांितकारक 
कारःथान रच यात आले. पण या सवासमोर मु य ू  जो होता तो हा क  यवनांचा 
िन:पात करणारा आ ण ा रा यबांतीचे धुरंधर व प करणारा असा पराबमी पु ष आहे कोण? 

पुंयिमऽ
 १९०. मगधा या उपयु  बहृिथ मौय ा राजाचे जे काह  'सै य' हणून उरलेले होते 
यात पुंयिमऽ नावाचा एक सैिनक होता. पुंयिमऽ हा ज माने ॄा ण होता. वै दकधमाचा िन 
भारतीय रा ाचा तो क टर अिभमानी होता आ ण यातह  िन ावंत िशवभ  होता. या या 
कुलाचे नाव शुगं होते. मगधा या या सै याम ये तो आप या ाऽतेजानेह  इतके वचःव 
पावलेला होता क  या बहृिथ मौय राजाने मीकांनी केले या ःवार या ूाणसंकटात 
पुंयिमऽालाच िन पायाने मु य सेनापितपदावर नेमले. सेनापित व हाती येताच याने 
मगधा या सै याचे श बळ िन सं याबळ वाढ व यास लगोलग आरंभ केला. ा योगायोगाने 
सा  या वै दकधम य रा भ  जनतेचे डोळे आपण होऊन सेनापती पुंयिमऽ ाचेकडे लागले. 
याला याला अशी उ कट आशा वाटू लागली क  जर सेनापती पुं यिमऽच ा बांतीचे नेतृ व 
घेईल तर ? तर या पराबमी पु षाहनू  आज भारतीय साॆा या या परंपरागत िसंहासनावर 
बस यास ा पढ त तर  या याहनू  अिधक यो य कोण आहे ? 
 १९१. के हा के हा इितहासाम ये 'फलानुमेया: ूारंभा: सःंकारा: ूा ना इव' ा 
यायाने पुढे ूकटपणे घडले या घटनांव नच काय ते कूट नीित ांनी यापवू  आ ण या 
घडवून आण यासाठ  काय काय गु  कट आ ण कारःथाने रचली असलीच पा हजेत यांचा 
छडा लावता येतो. मगधातील ा रा यबांतीत पुढे लवकरच व ण या जाणा  या इितहासिस द 
घटनांमुळे हे ःप  होते क , ःवत: सेनापती पुंयिमऽाने आधीपासनू ा भावी रा यबांती या 
कटाचे नेतृ व गु पणे ःवीकारलेले असले पा हजे. इतकेच न हे, तर या या हाती असले या 
रा यीय सै याची आ ण यातील ूमुखांचीह  याने ा बांतीला ू य ाू य  संमती 
िमळ वली असली पा हजे. 

बहृिथ मौयाचा िशर छेद
 १९२. ह  सव पूविस दता चालली असता एके दवशी पाटलीपुऽ ा राजधानी या 
पटांगणात सव सै याचा श स ज संचलनसमारंभ कर याचे यो जले गेले. याूमाणे या 
सैिनक समारंभाचे िनर ण कर यासाठ  सॆाट बहृिथ मौय हा ःवत: उप ःथत होता. 
सेनापती पुंयिमऽा या आ ेनुसार या चतुरंग सै यांतील व वध श वभागांचे कायबम 
मो  या गाजावाजाने चालू असता, याचा इितहासात उ लेख सापडत नाह  अशा कोण या तर  
कारणाने राजा बहृिथ बसला होता या बाजूला काह तर  उ ु ध कटकट चालू झाली. या 
उ ोभातच ःवत: सेनापती पुंयिमऽ ाने नावानेच काय तो सॆाट असले या बहृिथ मौयावर 
चालून जाऊन याचा तेथ या तेथेच िशर छेद केला ! 
 १९३. ा िशर छेदातच अशोका या वंशाचा राजक य अंत झाला ! बौ दधम य 
मौयरा य लयाला गेले ! 
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 १९४. ा अकःमात ्घडले या भीषण घटनेसरशी तेथे जमले या जनसागरात मोठ  
खळबळ उडाली. परंतु या सा  या श स ज दलभारातील कंवा बहृिथाभोवती बसले या 
राजपु षातील कोणी बहृिथा या वतीने सेनापती पुंयिमऽावर तुटनू  पडला का ? नाह . उलट 
या श स ज दलभारातून सेनापती पुं यिमऽा या नावाचा जयघोष उठू लागला. 

 १९५. कारण सैिनकांसु दा अनेकां या मनात जे करावयाचे होते, परंतु जे महासाहसी 
कृ य कर याचे उ रदािय व ःवत:कडे घे यास सा  या उ र भारतात कोणीह  धजत न हता, 
तेच भारतीय साॆा या या ःवातं यसंर णास अपाऽ ठरले या अशोकवंशज बहृिथ मौयाचा 
िशर छेद अशोकाचे भर राजधानीतच कर याचे अप रहाय रा ीय कत य सेनापती पुंयिमऽाने 
केले होते ! 
 १९६. भारतीय ःवातं यर णाथ जे पूव  चंिगु ास करावे लागले तेच साहसी कृ य 
पुंयिमऽाने केले. 
 १९७. िशकंदरा या अगद  प ह या ःवार या वेळ  मीकांचा ूितकार कर यास 
असमथ ठरले या नामधार  सॆा  महाप नंदाचा िशर छेद भारतीय ःवातं या या आ ण 
भारतीय साॆा या या संर णाथ याूमाणे आय चाण य िन सॆाट चंिगु  ांना रा ीय 
कत य हणूनच करावा लागला, अगद  याच कारणासाठ  मगधा या ा बौ दधम य नामधार  
सॆाट बहृिथ मौयाचा िशर छेद सेनापती पुंयिमऽास रा ीय कत य हणूनच करावा लागला. 

सॆाट पुंयिमऽ शुंग
 १९८. ह  घटना इसवी सनपूव १८४ या वषा या आसपास घडली. वै दक वधीनुसार 
पाटलीपुऽात भारतीय सॆाटपदाचा अिभषेक होऊन पुंयिमऽ अशोका या िसंहासनावर आ ढ 
झाला. मौय-राजवट चा अंत होऊन सॆाट पुंयिमऽा या शुगंवंशाची राजवट चालू झाली. 

सॆाट पुंयिमऽाची मीकांवर चढाई
 १९९. ूथमत: राजधानीतील िन आसपास या ूदेशातील सारा रा यूबधं यव ःथत 
िन बळकट क न आ ण चतुरंग, ूबळ िन रणो सुक असे भारतीय सै य उभा न सॆाट 
पुंयिमऽाने अयो येस ठाण मांडनू  बसले या िम यांडरवर ःवार  केली. भारतीय श बळापुढे 
रणांगणात टकाव धरणे अश य झा यामुळे यवनसेनापती िम यांडर मागे पंचनदाकडे 
सै यासह, पण झंुजत, हटू लागला. परंतु, पूव  डेमे शयसचा प छा पुर व याचे जसे राहनू  गेले 
तशी ढलाई ावेळ  न करता सॆाट पुंयिमऽाने मीकां या सै याचा कडोिनकड ने पाठलाग 
केला. पराभवामागून पराभव खा यामुळे िन या या मीक सै याचा सारा यूह ढासळून 
गे यामुळे अगद  हतवीय झाले या िम यांडरला पुंयिमऽाने िसंधूपार हसकूनु  दले. सारे 
िसंधुपयतचे भारत मीकां या राजक य दाःयातून मु  झाले. 

मीकांची तलवार तोडनू  टाकली, ढाल फोडनू  टाकली, 
यां या राजस ेचा कंदच उपटनू  टाकला !

 २००. भारतावर ल मीकांची ह च शेवटची ःवार  ठरली. सॆाट पुंयिमऽाने केले या 
मीकां या ा पराभवामुळे यांची श श  इतक  ीण झाली क , पु हा, िसंधुनद  ओलांडनू  
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भारतावर ःवार  कर याची धमकच यां यात उरली नाह . िशकंदरापासून भारतास उपिव देत 
आले या ा यवनशऽूचा भारताने असा िन याचा िन:पात केला ! 
 २०१. मीकां या हातून सोड वलेला सारा ूदेश पुंयिमऽाने आप या साॆा यास 
जोडला. उ जियनीला ितकड या रा य वभागाचा मु य राजूितिनधी हणून याने आपला पुऽ 
सेनापती अ निमऽ यास नेमले. सेनापती अ निमऽ हाह  बापाूमाणेच शरू आ ण कता पु ष 
होता. याने द णेकड ल वदभ देशापयत आप या साॆा याचे आिधप य मा य कर वले. 
परंतु पुढे वदभाचा राजा ते आिधप य मानीना. याःतव अ निमऽाने या यावर ःवार  केली. 
तीत वदभ राजाचा पराभव झाला. याच घडामोड त वदभराजाची क या माल वका 
अ निमऽा या पराबमा द गुणांनी मो हत होऊन या याशी ववाह करावयास उ सुक 
झा यामुळे वदभराजाने पुंयिमऽा या संमतीने अ निमऽाशी मो  या समारंभपूवक ितचे ल न 
लावून दले. ामुळे या दो ह  राजकुलांचा केवळ ःनेहसंबंधच न हे, तर र संबंधह  जुळून 
आला. ा रमणीय कथेवरच कािलदासाने आपले 'माल वका निमऽम'् हे नाटक िल हले आहे. 

अशोका या पाटलीपुऽातच अ मेध य  !
 २०२. मीकांसार या पुरातन परक य शऽूंचा िन:शेष िन:पात क न भारतीय 
साॆा याचे पुन जीवन करणा  या सॆाट पुंयिमऽास आप या वै दक परंपरेनुसार आता 
अ मेध य  कर याचा अिधकार ःवपराबमानेच ूा  झालेला होता. सॆाट पुंयिमऽा या ा 
अिधकारा वषयी ह सेट ःमथह  या या ‘The Early History of India’ ा मंथात 
गौरवपूवक िल हतो क  : ‘The Yavanas and all other rivals having been disposed 
off in due course, Pushyamitra was justified in his claim to reign as the 
paramount power of North India and straightway proceeded to announce his 
success by a magnificent celebration of the Ashwamedha sacrifice at his 
capital.’ (Page १८९) 
 २०३. सॆाट पुंयिमऽाने अ मेध य ाचा सोडलेला संक प ऐकताच सा  या 
भारतवषात, अ यंत अ पसं य असलेली बौ द जनता सोडनू , भारतीय रा ािभमानाची िन 
वजयानंदाची लाट उसळली. या अशोकाने वै दक धम यांचे धािमक आचारःवातं य राजदंडाचे 
बळाने िछनावून घेतले होते याच बौ द अशोकाची राजधानी असले या पाटलीपुऽात 
वै दकधमािभमानी सॆाट पुंयिमऽाचा हा अ मेध य  होणार होता. वै दकधम यां या 
धमाचारःवातं यावर ल अशोकाने लादलेले सारे ूितबंध काढनू  टाकलेले आहेत अशी सॆाट 
पुंयिमऽाने केलेली, तो अ मेध य  हणजे एक ूकट सॆाट य घोषणाच होती ! 
 २०४. सॆाट पुंयिमऽाचा पुऽ युवराज अ निमऽ हा जसा पराबमी, रणधुरंधर िन 
कतृ ववान राजपु ष होता तसाच या युवराज अ निमऽाचा पऽु हणजे पुंयिमऽाचा नात ू
वसुिमऽ हाह  एक त ण िन तेजःवी राजकुमार होता. सॆाट पुंयिमऽाने जे हा आपला 
अ मेधीय घोडा वजय याऽेूी यथ सोडला ते हा या या मागे मागे या या र णासाठ  
ससै य राह याचे काय ाच या या त ण नातवावर, सेनानी वसुिमऽावर सोप वले. या 
वजया ा या ःवे छा संचारात िसंधूनद या तीरापयत कोणीह  अडथळा केला नाह . परंत ु
िसंधुतीर  कोणा यवनराजाने याला अडथळा केला. हणजेच या वेळ या संकेताूमाणे सॆाट 
पुंयिमऽा या आिधप यास आ हान दले. ते हा या त ण सेनानी वसुिमऽाने या 
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यवनराजाशी लढनू  याचा पुरता पराभव केला आ ण आपला वजया  सोडवून आणला. जे हा 
एक वषानंतर ा अ ाला घेऊन सेनानी वसुिमऽ वजयासह पाटलीपुऽास परत आला ते हा 
जकडे ितकडे केवढा आनदं झाला, ते वृ  ःवत: सॆाट पुंयिमऽाने युवराज अ निमऽास 
धाडले या आमंऽणप ऽकेत िल हलेले आहे. ा पऽाचा ब ंशी या सॆाटा या भाषेतच 
ूत वलेला मूळ लेख सुदैवाने आजह  आपणास वाचावयास िमळतो. कारण कािलदासाने वर 
उ ले खले या 'माल वका निमऽम'् नाटकात तो ब ंश जसा या तसाच दलेला आहे. या 
नाटकातील ते पऽ इतके मनोवेधक आहे क , श यतो ते ू येकाने वाचावे. या वजयशील 
काळातील ू य  सॆाट पुंयिमऽा या वचारांचे आ ण सवसामा य जनभावनांचेह  ते एक 
जवंत िचऽण आहे. 

रा ीय वजयो सव
 २०५. भारतवषातील मोठमोठे जपी, तपी, वेद व ापारंगत, ऽयकुलोवतंस राजवृंद, 
साॆा यातील ूमुख रा यािधकार , नगरौे  िन माममु यजन या अ मेधय ा या महान ्
समारंभास उप ःथत होते. या काळचा पं डतांतील पं डत हणून गाजलेला आ ण आज तर 
याला पा मा या दक परक य व गातह  जागितक मा यता िमळाली आहे तो पतंजलीह  
या अ मेधास उप ःथत होता. अस या अस यां या आशीवादांनी िन सहभाग वाने या 
अ मेधा या समारंभास ल छांचे मदन करणा  या भारतीय वजयो सवाची ूित ा िन शोभा 
ूा  झाली. 

आिशयाई मीकवंशाचाच नायनाट
 २०६. वर व ण याूमाणे सॆाट पुंयिमऽाने साधारणत: इसवी सनापूव  १९० ते १८० 
वषा या म यंतर  मीक आबमकांना िन याचे िसंधुपार हसकूनु  देऊन भारत ःवतंऽ के यानंतर 
मीकवंशा याच इितौीस आरंभ झाला. िसंधूपलीकडे गांधारात िन बॅ शयात (बा हक देशात) 
यांची काह  दबळु  होत चाललेली लहानसहान फुटकळ रा ये टकाव ध न होती. परंतु इसवी 
सना या प ह या शतका या आरंभाचे आगेमागे जे हा म यआिशयातील शक जातीचा ूचंड 
लढाऊ ल ढा बॅ शया (बा हक), इराण िन गांधार ा ूांतांवर येऊन आदळला, ते हा या 
कड या िन रानट  शकां या ख गापुढे ितकड ल सा  या मीक जनतेस पळता भुई थोड  झाली, 
पु ष- ी, मुलाबाळांसु दा ते पुढे पळत, थांबत, पु हा पुढे पळत, आपला जीव वाच व यासाठ  
शेवट  िसंधू उत न भारतीय साॆा यात िशरले, पण आता केवळ आौयाथ  हणून, शरणाथ  
हणून ! कुठे ते इसवी सनपूव ३२९ ते ३२७ म ये 'यु दं दे ह' हणून गजत भारतावर चढनू  
आलेले िशकंदर-से युकसचे वजयाथ  मीक आ ण कुठे हे भारतीय पराबमापुढे शेवट  हतवीय 
झालेले इसवी सना या आरंभी आरंभीचे 'िभ ां दे ह' हणत भारतीयां या दारोदार हंडणारे 
यांचे वंशज शरणाथ  मीक ! 

 २०७. पण अशा ददशेतहु  जुने वैर वस न भारताने यांना आौय दला. 
भारतीयां या उदारतेचा यां या या टोळयांपैक  जला जथे आौय िमळाला या या नगरांत, 
ूांतांत ती ती मीकांची टोळ  फुटकळपणे वसत गेली. यां यापैक  काह  बौ द झा या. काह  
वै दकधम य झा या. परंतु या काळ  वै दकधम यांचीच रा ये अस यामुळे ा मीक 
समाजातील य य ंचा धम बौ द असला काय, वै दक असला काय, तर  कोण याह  
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ूकारचा राजक य उपिव देणे यांना श य झाले नाह . हळूहळू ते ःवत:ची मीक भाषाह  
वसरले. भारतीय भाषा, चालीर ती ह  सार  आ मसात ्क न भारतीय समाजात ते झपा  याने 
एक प होत गेले. यां यात भारतीयांपासून आपण अलग आहोत, अ य रा  आहोत अशी 
ूेरणा देणार  जी अहंकार  मीकपणाची भावना तीच मुळ  यांचे ववाहा द संबंधह  भारतीयांत 
होत गे याने एक-दोन शतकां या आत न  झाली. गंगौघात िमठाचा खडा व न जावा तसे 
यांचे मीकपणच भारतीय जीवनौघात व न गेले. 

ल छांना ूथम संगरात जंकू शकलो  
हणूनच यांना संःकृतीत आ मसात ्क  शकलो

 २०८. तथा प ा ूकरणी बहतेकु  इितहास-लेखकांचे आ ण आप या लोकांचे एका 
मह वा या वधेयाकडे ल  आक षले गेलेले नाह . यासाठ च ते वधेय इथे उ ले खणे अवँय 
आहे. ती गो  ह  क , 'भारतावर चढाई क न आलेले वजयाथ  यवन काय, कंवा, पुढे 
आणखी जे जे कोणी ल छ भारतावर चालून आले ते परशऽू काय, यां यापैक  यांना 
यांना शतक यापी संघषानंतर का होईना, पण, भारतीयांनी जंकून, िगळून, पचवून आप या 
संःकृतीत, समाजात आ मसात ्क न टाकले, नाह से क न टाकले, या या ू येक ूकरणी 
हेच िस द झालेले आहे क , या या आबमकांची ती चढती तलवार भारतीय पराबमाने ूथम 
जे हा तोडनू  टाकली, यांना सश  संगरातह  जे हा चार  मुं  या चीत केले, ते हाच काय ते, ते 
ते परक य सश  आबमक आम या भारतीय संःकृतीत िन समाजात आ मसात ् क न 
टाक याइतके चवणीय िन पचनीय होऊ शकले. केवळ शांितपाठाने न हे, तर बलव र 
श पाठाने !! 

धम छळ केला नाह , रा िोहा या पापाचा यो य तो दंड दला !
 २०९. सॆाट पुंयिमऽाने बौ द िभ ूंचा फार छळ केला. काह ंना ठार मारले, काह  
मठ उ वःत केले असे पौरा णक प दतीने रंग वलेले उ लेख जु या बौ दमंथांतून सापडतात. 
युरो पयन इितहास-लेखकांनी सु दा ा उ लेखांना अितशयो पूण हणूनच बाजूस सारले 
आहे. तथा प, काह  जणांनी ा अितशयो या बुडाशी थोडेतर  त य असले पा हजे, 
पुंयिमऽाने केवळ धम ेषाने बौ दांवर अ या य सूड उग व यासाठ  थोडाफार छळ केला असला 
पा हजे असे ूितपा दले आहे. आम या मतेह  बौ दांपैक  अनेकांना सॆाट पुंयिमऽाने धारेवर 
धरले असलेच पा हजे; परंतु, ते केवळ ता व िन धािमक मतिभ नतेसाठ  न हते. 
 २१०. बौ द लोक शू यवाद कंवा अ ेयवाद मानीत कंवा यात कोणी ना ःतक 
होते कंवा अ हंसक होते कंवा वेदिनंदक होते कंवा यां या जपजा या या प दती वै दकांहनू  
वेग या हो या हणून काह  बौ दांचा सामुदाियक 'धमछळ' झालेला न हता. ःवत: गौतम 
बु दाला या या धमाचा ूचार करताना कोणाचीह  आडकाठ  झालेली न हती ! तेह  राहो. 
पण, पुढे चंिगु ा या अ खल िन अखंड भारतवष य साॆा यात िन वै दक धमिन  अशा ःवत: 
आय चाण या या ूधानवट त, बौ दधमाला उणीपुर  ३०० वष अ ःत वात येऊन झाली 
असताह  यांचा छळ होत अस याची कुणकूणह  या वेळचा ू यात मीक राजदतू, जो 
चंिगु ा या रा यसभेत वषानुवष रा हलेला होता, या मे या ःथनीसने आप या इितहासूिस द 
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ूितवृ ात न दलेली नाह . मे या ःथिनस या ूितवृ ात बु दधमाचे नावसु दा आलेले नाह  ! 
कारण, ते हा िशकंदर कंवा से युकस ा बलाढय मीक सेनानींशी कंवा यां या सै याशी 
बौ दांनी राजिोहा मक कंवा राजक य असे देशघातक संबंध ठेवलेले न हते. यांना ते श यच 
न हते. हणूनच, तशा इतर अनेक पंथांूमाणे बौ दांनाह  चंिगु ा या िन आय 
चाण यासार या या वै दक धम य साॆा यात आपाप या धमाूमाणे आचरण करता आले. 
इतकेच न हे, तर याचा उपदेशाने जो काह  ूचार करता येईल तो ूचारह  करता आला. 
 २११. परंतु, िशकंदर-से युकसनंतर मीकांची जी दसुर  चढाई डेमे शयस िम यांडर या 
वेळ  भारतावर झाली िन ते रा शऽू थेट अयो येपयत येऊन मगधा या सॆाट पीठावरच मीक 
सॆाटाचा रा यािभषेक कर या या बेतात आले ते हा अशा भारताचे रा ीय ःवातं य धो यात 
आणणा  या राजक य संकटात भारतीय बौ दांनी मागे व ण याूमाणे धडधड त रा िोह केला. 
इथेच हेह  सांगणे वषयानकूुल होणार आहे क  िम यांडर, याला बौ द 'िमिलंद' हणतात, 
ःवत: बौ दधम ःवीकारता झाला, ते हा या मीक राजालाच भारतीय बौ दांनी आपली 
राजिन ा वकली. याला या या भारतीय ूदेशाचा राजा मानले. या मीकां या भारतीय 
ूदेशातील राजसभेत बौ द पं डत िन बौ द िभ ु कोणा ःवरा ीय राजा याच राजसभेत 
िमरवावे तसे मानाने िमरवू लागले. अशी ह  भारतीय बौ दांची भयंकर देशिोहक कृ ये, 
मठामठातील ःवरा यघातक कट िन रा ःवातं य वरोधी उठावणी कर याचा जनतेत केलेला 
ूचार हाणून पाड यासाठ  मीकांशी ू य  यु द चालले या काळात सॆाट पुंयिमऽाला िन 
या या सेनािधकाढयांना अशी रा िोह  कृ ये िन ूचार करणा  या भारतीय बौ दांना देहांत 
शासन देणे िन अशा भारतिोह  कटांची किे असणा  या बौ दमठांना उ वःत क न टाकणे 
भागच होते. भारतीय ःवातं याचे िन साॆा याचे संर णाथ ःवदेशिो ांना िन पररा ास 
िमळणा  या ःवरा घात यांना दलेला तो यायोिचत राजक य दंड होता. तो यांचा केलेला 
धािमक छळ न हता. भारतीय साॆा याचे ूमखुतम दंडधारक असणा  या सॆाटाने अशा 
रा घातक पा यांना, मग ते वै दक असोत वा बौ द असोत, दंड करणे हे पुंयिमऽा या 
वै दकधम य दंडनीतीूमाणे याचे राजकत यच होते, धमकत यच होते. 

कोण धमस हंणु ? अशोक क  पुंयिमऽ ? 
 २१२. गतानुगितक इितहास-लेखकांत अशोकाला परधमस हंणु हणून गौर व याचा 
जो प रपाठ पडनू  गेला आहे आ ण पुंयिमऽा या धमःवातं य ूःथा पणा  या मह कृ या वषयी 
उ लेख कर याचे भानह  कोणा ःवदेशीय वा परदेशीय इितहासकाराला न राहता, उलट याने 
बौ दांचा 'धमछळ' केला अस या या बौ द पौरा णक कथा माऽ उ ले ख याचा िन यामुळे 
पुंयिमऽ हा काह  परधम-स हंणु न हता, असे सुच व याची कंवा ठासून सांग याची जी 
परंपरा चाल ूआहे ितचाह  बमोड केला पा हजे. जर कोणी धािमक अस हंणुतेचा अिधक 
दोषभागी असेल तर तो अशोकच होय; कारण, नुस या ूचाराने न हे, तर राजश या बळाने 
याने सा  या भारतवषभर वै दकधम यांचे हणजेच भारतीय रा ातील या काळ या 
अिधकािधक जनतेचे य याग, मगृयाूभिृत अनेक मूलगामी धमाचार सव भारतभर दंडय 
ठर वले होते. पण, अशोकाचे उ टे काढ यासाठ  सु दा सॆाट पुंयिमऽाने काह  अशी राजा ा 
काढली नाह  क , ''बौ दांनी मठामठातनू सामुदाियक य  वै दकप दतीनेच केले पा हजेत !'' 
कंवा, ''िनदान ू येक गहृःथाौमी बौ दाने घरोघर वै देव केलाच पा हजे !'' रा शऽूंशी 
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कोणताह  राजक य संबंध न ठेवता आपआपला धमूचार कंवा धमाचार करणा  या, पण, 
वै दकधम य नसले या अनेक पंथांचे समूहांना भारतात या काळ ह  जसे धमःवातं य िन 
सुर तता उपभोगता येत होती तशीच ती ितत या िन पिवीपणे वावरणा  या बौ दांनाह  
उपभोगता येत होती. आता, हे श य आहे क , भर यु दकालात देशिोह करणा  या बौ दांची 
अवँय ती ससेहोलपट चालली असता सु याबरोबर ओलेह  काह  ूकरणी जळले असेल, पण, 
तो िनयम न हे, अप रहाय अपवाद ! 
 २१३. पुंयिमऽाने केले ते हेच स कृ य होते क , अशोकाने बळाने उ छे दलेले 
धमःवातं य भारतीय साॆा यात पु हा ूःथा पले. धािमक अस हंणु कंवा प पाती 
हणावयाचेच तर अशोकास हणावे, पुंयिमऽास न हे. 

 २१४. या ूकरणी वै दकां वषयी कोण याह  ूकारे वशेष सहानुभूती न बाळगणा  या 
पण यात या यात तारत य राखून िल हणा  या ह सट ःमथसार या परक य 
इितहासकाराने काढलेले उ ार वाचनीय आहेत. 
 २१५. य प, इतर इितहासकारांूमाणेच ःमथसार या व ान इितहासकारा याह , हे, 
मुळ च यानात आलेले नाह  क , भारतीय बौ दांची के हा के हा ससेहोलपट भारतीय 
वै दकांकडनू  झाली ितचे; आ ण, बौ दधमा वषयी भारतीय जनतेत जी चीड िन अ ूयता 
उ प न होऊन बौ दधमाचा शेवट  नायनाट झाला याचे, एक मु य कारण, भारतीय बौ दांनी 
भारतीय ःवातं य िन भारतीय साॆा य यांशी वारंवार केलेले रा िोह  वतन हेच होते. तथा प, 
हे मु य कारण ल ात नसताह  ह सट ःमथने आप या ूिस द मंथात बौ दां या इतर 
ऐितहािसक कृ यातून धािमक अस हंणुते या ू ी वशेषत: बौ दांनाच दोषी ठर वले आहे. 
या या ा ूकरणी या लेखातील काह  वा ये अशी : 

 २१६. ‘The memorable Horse Sacrifice of Pushyamitra marked the 

beginning of Brahmanical (Vaidik ?) re-action which was fully developed by 
centuries later, in the time of Samudragupta & his successors... Its credit may 
be given to semimythological stories of Buddhist writers. Pushyamitra was not 
contented with the peaceful revivals of Hindu rites, but indulged in a savage 
persecution of Buddhism.... It will be rash to reject this tale as wholly baseless, 
although it may be exaggerated.... That such outbursts after all should have 
occurred is not wonderful if you consider the extreme oppressiveness of the 
Jain and Buddhist prohibition when ruthlessly enforced as they certainly were 
by some Rajas and probably by Ashok. The wonder rather is that presecutions 
were so rare. And that as a rule the various sects managed to live together in 
harmony and in the enjoyment of fairly impartial official favour.’ (Early 
History of India, Page, १९०-९१) 
 २१७. िशकंदर या वेळेपासून भारताला वेळोवेळ  उपिव देत असले या यवनां या 
राजस ेचा, श श चा आ ण हणूनच प रणामी यां या वांिशक अ ःत वाचा या या ूतापी 
ख गाने शेवट  िशर छेद क न टाकला आ ण एतदथच यास 'यवनांतक' ह  पदवी यथाथपणे 
शोभते आहे या सॆा  पुंयिमऽाने, यानेच मु  केले या आप या भारता या ःवातं याचे िन 
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साॆा याचे, संर ण, संगोपन िन संवधन ३६ वषपयत के यानंतर, इसवी सनपूव १४९ या 
वषा या आगेमागे, आपला देह ठेवला. 
 २१८. या अथ  यवन वजे या सॆाट चंिगु ा या राजमुिेने अं कत झालेले पान 
आप या भारतीय इितहासातील 'प हले सोनेर  पान' ठरते, याच अथ  'यवनांतक' सॆा  
पुंयिमऽा या राजमुिेने अं कत झालेले आप या भारतीय इितहासातील जे पान ते ठरते सोनेर  
पान दसरेु . 

   

सोनेर  पान ितसरे
 

३.  शक-कुशाणांतक वबमा द य 
 २१९. मीकांचा समळू उ छेद के यानंतर भारतावर इितहासात मोजले जावे असे 
आ ण काह  अंशी िशकंदरा द यवनािधपती या सै यां या आबमणाहनहू  भयंकर िन यापक 
असे जे परचब चालून आले ते शक-कुशाणाचे होय. 
 २२०. शक आ ण कुशाण हे जर  काह  अंशी परःपर िभ न लोक होते आ ण यांचे 
आपापसात तुमुल वैरह  होते, तथा प, एकंदर त भारतीयांसार या विभ न िन अप रिचत 
रा ास ते जवळजवळ एकच वाटावेत इतके यां यात सा यह  होते. यामुळे यां या या 
रानट  टो या एकामागून एक भारतावर येऊन आदळ या या सवाना सवसामा य भारतीय 
लोक शक ा नावानेच ओळखत. काह  ःथानी कुशाणांचा उ लेख 'कुश' ा नावानेह  भारतीय 
मंथात केलेला आहे. एव  यासाठ च ा नावानेच या दोघांनाह  उ ले खले आहे. 
 २२१. बा हक (बॅ शया) या ूांता या पलीकडे म यआिशया या भागात शक हे 
लोक रानट  अवःथेत मो  या मो  या टो या क न राहात असत. यां याह  पलीकडला 
वःतीण ूदेश कुशाण ा तशाच रानट  अवःथेत राहणा  या लोकांनी यापलेला होता. आ ण 
या याह  पलीकडे चीन देशा या काह  भागांना यापून हणू  हे तसेच टो याटोळयांनी भटकते, 
सदैव इतरांशी वा आपापसांत लढत राहणारे, रानवट, बूर पण शरू असे ल ावधी लोक राहात 
असत. ा शक, कुशाण, हणू  लोकां या म ये तीो वैमनःय असे आ ण एकमेकां या ूदेशांत 
यांची वारंवार आबमणे िन यु दे चाललेली असत. 

 २२२. इसवी सना या शे-द डशे वषापूव  ा लोकांतील परःपर वैमनःयाचा भयंकर 
वणवा पूव  कधीह  भडकला नसेल इत या यापक ूमाणावर भडकला. यां यापैक  अ यंत 
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कड या आ ण चीनकडे असले या हणू  लोकांनी म य आिशयात यां यापुढे असणा  या कुशाण 
लोकांवर चाल केली िन यां या ूदेशातून यांना प मेकडे रेटले. ते हा या कुशाण लोकांनी 
यांना लागूनच बा हक (बॅ शया) ूांता या वर राहणा  या शक लोकांवर धाड मागून धाड  
घालीत या शकांना यां या ूदेशातून खाली ढकलून या ूदेशात आपले रा य ःथापले. 
यामुळे शक लोकांनी यांना लागूनच असले या बा हकावर ःवार  केली. या बा हक हणजे 
बॅ शयापासून तो थेट मीसपयत मागे सांिगत याूमाणे, िशकंदर या वेळेपासून मीकांची 
लहानमोठ  रा ये चालू होती. परंतु ा कड या, रानवट आ ण यां यातील पु षांूमाणेच 
याह  ू येक  श  घेऊन घो  यावर बसून रणांगणात उतरत असत, अशा असं य लोकां या 

धाड मागून धाड  जे हा या मीक रा यावर कोसळ या ते हा या सव मीकरा यांची दाणादाण 
उडनू  गेली. ती मीकरा ये बुड वली गेली, आ ण तो सारा ूदेश शकांनी यापून टाकला. परंत ु
तेथेह  शभंरएक वषा या आतच या शकांचा पाठलाग कर त, यांचे शऽू जे कुशाण लोक, 
यांचे जीवन शकां या वर दले या वणनाूमाणेच ःथायी नगरमामांपे ा धाव या घोडयां या 
सश  िन लढ या िश बरािश बरांतूनच यतीत होत असत, या कुशाणांनी शकांवर पु हा 
ःवार  केली आ ण शकांना बॅ शयाूभिृत ूदेशांतूनह  हसकूनु  देऊन तेथे आपली स ा ःथापली. 
खाली रेटनू  दले या ा असं य शकांना मागे कंवा ितरपे वळ याचा मागच न उर याने ते 
खाल या बलिुचःथाना या ूदेशात घुसले आ ण बोलन खंड या मागाने एक वषा या आतच 
भारता या िसंधू, काठेवाड िन गुजराथ ूांतांवर टोळधाड या लाटांमागून लाटा येतात तसे 
अनावर वेगाने कोसळले. लूटमार, बायकामुलांसु दा नगरमामांचे सरसकट िशरकाण कर त 
ूवेगाने पुढे घुसणा  या यां या असं य घोडेःवारांनी ते भारतीय ूदेश आप या टापेखाली 
नुसते तुडवून टाकले. ितकडे यावेळ  भारतीय रा ये कोणती होती कंवा न हती, कंवा यांना 
ा अनावर ल छां या धाड चा काह  ूितकार करवला कंवा नाह  ाचा इितहासाला िन त 

प ा नाह  आ ण इथे याचा खल कर याचे, ा पुःतका या प र छेद ७ ते ९ ां अ वय 
आखले या ेऽात ूयोजनह  नाह . इथे इतके सांगणे पुरे आहे क , इसवी सना या आरंभा या 
आसपास भारतातील बलिुचःथान, िसंध, काठेवाड, गुजराथ िन खाली अपरा तकाचा 
(कोकणचा) कंिचत ्भाग यापून ा शकांनी वर उ जियनीपयत या ूदेशावर आपली स ा 
ःथा पली होती िन यां यामागून ूवेगाने पाठलाग कर त येणा  या म यआिशयातील कुशाण 
िन हणू  यां या दडपणामुळे ते शक लोक भारताचा आणखी कती भाग पायदळ  तुडवीत 
सहकुटंबु  यापून टाकू शकतात ा िचंतेने सारे भारत संऽःत होऊन गेले होते ! 

इितहासकाळात यूनािधक एक सहॐ वष तर  द ण भारत,  
ल छां या आबमणापासून अिल , ःवतंऽ, समथ िन संप नपणे नांदत होता

 २२३. परक य शऽूं या ःवा  या बहधाु , ा आप या इितहासा या ूाचीन खंडात तर , 
वाय येकडनचू  होत गे यामुळे याचा ूितकार कर याचा मु य भार आप या उ र भारतातील 
रा बांधवांनाच सोसावा लागला िन याूमाणे यांनी तो सोसून याकाळ  रा शऽूंना दाती तणृ 
धरावयास लावले. यामुळे कोणताह  परक य शऽू वं याचल उत न ा कालखंडात द ण 
भारतात येऊच शकला नाह . पुरातन, अिन त िन णभंगुर अशा एका इराणी आबमणाची 
कथा सोडली तर साधारणत: इसवी सनपूव ५०० या वषापासून तर  वं य ओलांडनू  उ रेकडनू  
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कोणीह  ल छशऽू येऊ न शक यामुळे सारा द ण भारत ःवातं य िन साॆा य, स ा िन 
संप ी ांना अखंडपणे उपभोगीत होता. किलंगापासून ते पांडय, चेल, चोल ूभिृत आम या 
द ण भारतीय ूांतातील भारतीय रा यस ािधकाढयांनी द ण भारता या ित ह  बाजूंना 
पसरले या प मसमुि, द णसमुि िन पूवसमुि ात ना वकदले स ज ठेवलेली असत. 
यामुळे, या समुिसीमांवरह  याकाळ  कोण याह  परक य ल छ शऽूं या नौदलांचे आबमण 
होऊ शकले नाह . इतकेच न हे, तर उलट ा भारतीय सामु िक राजस ांनी आपली ूबळ िन 
जियंणु ना वक सै ये घेऊन ॄ देश-सयामपासून तो फिलपाई सपयत आप या रा यस ेचा, 
संःकृतीचा िन वा ण याचा जियंणु ूसार सतत चाल वला होता. 
 २२४. वाय येकडनू  झाले या पररा ीय आबमणांचा यशःवी ूितकार आम या 
उ रभारतीय वीरवरांनी वारंवार ितकड या ितकडेच के यामुळे ते परशऽू नमदेपयत पोचूच 
शकले नाह त. परंतु ा शकशऽूचे अनावर आबमण बलुिचःथानातील बोलन खंड तील माग 
झा यामुळे प मेलगत या िसंध, काठेवाड, गुजराथ ूांतातून घुसून नमदा उतरणे यांना 
सापे त: लगोलग सा य झाले िन द ण हंदःथानावरु  परचबाची प हली छाया पडली ती या 
ल छ शकांची होय. पण तीह  कती णक ! कारण- 

आंीांचा हंकारु
 २२५. सुदैवाने याच वेळ  द णेकडे किलंग िन आंी ा दोन वै दकधम य िन 
भारतिन  ूबळ श ंचा उदय झालेला होता. िसंधापासून उ जियनीपयत या भारतीय ूांतांत 
शकांसार या ल छ रा ाने धुमाकूळ घालून यांची राजस ा ःथापन करावी िन यांचा 
ूितकार कर याची कोणतीह  श  उ र भारतात पुढे येऊ नये, ाची ल जा िन वषाद सव 
भारतिन  जनतेूमाणेच आंीांनाह  संत  करता झाला. यातह  शकां या काह  टो या नमदा 
उत न अपरांतकात पोच यामुळे तर ःवत: आंीां या तेथपयत पसरले या वःततृ रा यालाह  
धोका उ प न झालेलाच होता. ा सव कारणांमळेु आंी राजश ने शकांचा पुरता मोड 
कर यासाठ  यां यावर ूबळ सै यासह ःवार  केली, आ ण या शऽूंना भारता या वतीने 
समरांगणात प ह याने हंका नु  धडा यासरशी नमदापार हसकूनु  दले. ाच वेळ  उ रेत 
उ जियनीपयत चढनू  गेले या शकांची गाठ यौधेय िन मालव गणांशी पडली. ा दो ह ह  
गणरा यांनी ू य  िशकंदर या ःवार या वेळ ह  भारता या ःवातं यर णाथ कती दद यु  
शौयाने लढा दलेला होता ते मागे व णलेलेच आहे. अशा ूकारे खालून द णेकडनू  आंीांनी 
िन व न उ रेकडनू  यौधेयांनी िन मालवांनी शकांवर ूबळ चढाया के यामुळे शकां या 
आबमक वृ ीची नांगीच िचरडली गेली. यांची ूगती खुंटली. सा  या शकांची िमळून कोणतीह  
संयु  एकक ित िन सवसमथ अशी राजस ा यांना भारतात आधीच ःथापन करता आलेली 
न हती. याची जी फुटकळ ःवतंऽ रा ये वर दले या पण भारतीय ूांतांत ःथा पली गेली 
होती ती ा भारतीय ूितकाराचा दहेरु  उठाव होताच या या कैचीत सापड यामुळे याला 
यशःवीपणे त ड देऊ शकली नाह त. 

मालवांचा वजय
 २२६. उ जियनी या आजूबाजूला पसरले या शकरा यावर वर ल यौधेय िन मालव 
गणांनी ःवार  केली होती. इसवीसन पवू ५७ वषा या आसपास 'उ मभिा'ला मालवांनी वेढा 
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घेत याचा उ लेख सापडतो. शकांचा या वेळचा नांवाजलेला राजा जो 'नहपान' या या 
सै याने तो वेढा उठ वणे मालवांना भाग पाडले होते. परंतु, या या मागोमाग मालवां या 
सै यांनी नहपानालाच या या शकसै यासह चार  बाजूंनी क डले. अथातच, दो ह  सै यांची 
तुंबळ लढाई झाली. तीत मालवगणा या सै याने शौयाची पराका ा केली. आ ण रणात आजवर 
दद यु  हणून नावाजले या या शकसै याचाच काय तो संहार क न न थांबता यांचा 
रणधुरंधर हण वणारा राजा तो नहपान, यालाच, या लढाईत मालवांनी ठार मारले. 

मालव संवत ्
 २२७. मालवांनी ल छ शकांवर िमळ वले या ा वजयाने शकांची लढाऊ श  
आ ण धैय इतके ीण वास पावले क , सुसंघ टत भारतीय सै याशी ठाण मांडनू  लढाई 
दे याची यांनी धाःतीच खा यासारखे झाले. ा लढाईचा दसराहु  एक उ लेखनीय वशेष 
हणजे, ल छांवर िमळ वलेला आ ण, याची क त  भारतभर पसरली अशा ा आप या 
मालवगणा या वजयाचे िचरंतन ःमारक रहावे ाःतव मालवगणांनी या वजया या वष  एक 
नवा संवत ्चालू केला. याचे नाव यांनी 'कृत' असे ठेवले, तथा प या िनिम े यांनी या 
संवताची जी नाणी पाडली या ना यांवर ॄा  िलपीत 'मालवजय:' 'मालवानाम ् जय:' 
'मालवगणःय' असे उ लेख अं कलेले आहेत. 

हाच आजचा आपला वबम संवत ्होय
 २२८. आप या रा ात अनेक व यात सॆाट आपाप या नावाचे संवत ् यां या काळ  
चालू कर त असत. द वजय करणा  या राजाची कंवा 'गणा'ची ःवत:स 'शककता' हणवून 
घेणे ह  एक परंपराूा  हौस िन अिधकारह  असे. अगद  अलीकडचे उदाहरण हणजे 
िशवाजीमहाराजांचे चाह यांनीह  'िशव-शक' ूचल वला होताच. ा अनेक संवतांपैक  बहतेकु  
संवत ् या या राजवंशा या अंतासहच अंतधान पावत. तथा प, या अनेक संवतांपैक  या 
दोन-तीन संवतांना रा ीय मान िमळाला आ ण यांना वभागश: का होईना, पण आप या हंद ू
जगताने अंिगकारले, आजपयत आपली यावहा रकच न हे तर धािमक कृ यांचीह  कालगणना 
याच संवतात गेली उणीपुर  दोन सहॐ वष चालू ठेवली आहे, या संवतात या मालव 
संवताची गणना ूामु याने केली पा हजे. कारण हाच मालव संवत ्पुढे वबम संवत ् हणून 
ू याती पावलेला आहे. 
 २२९. सुूिस द इितहासत  डॉ. जयःवाल ांनी आप या Hindu Polity ा 
मंथात 'मालव संवत '् हाच ' वबम संवत '् हेच मत समिथले आहे. तथा प, यां या मते मालव 
संवताला ूथमपासूनच ' वबम संवत '् ( वजयाचा संवत)् असे अिभधान दलेले होते. परंतु 
ापुढे आ ह  या घटना देणार आहोत याूमाणे शक-कुशाणांचे भारतातून समूळ उ चाटन 

करणारा गु वंशीय सॆाट वबमा द य पुढे जे हा उ जियनीस रा य क  लागला ते हा या 
अ खल भारतीय रा ीय पराबमाचा गौरव कर यासाठ  ा मालव संवतालाच ' वबम संवत '् 
असे अिभधान दे यात आले. हे दसरेु  मत मा तर दसते. तो संवत ् ' वबम संवत '् ा 
नावानेच इतका रा प रिचत आ ण रा ूयह  होत गेला क  सा  या उ र भारतातील कोटयवधी 
हंद ूआज तोच वबम संवत ्आप या धमकृ यांतह  पाळ त आहेत.
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वबम संवत ्व शािलवाहन शक ां या उ प ीत मतभेद
 २३०. इथेच हेह  सांिगतले पा हजे क  वबम संवता या ा उ प ी वषयी 
इितहासकारांचे एकमत नाह . आप या इितहासा या ूाचीन कालखंडात अनेक मह वा या 
घटनां या कालबमा वषयी जसे मतभेद आहेत तसेच ा ू ीह  आहेत. बु दज मासार या 
ू ीसु दा शे-प नास वषाचे अंतर िभ न िभ न इितहासकारांनी मानले या कालात पडते. 
किनंका या कालावधीचीह  तीच गो . कोणी तो इ. स. ७८ या वष  रा यावर आला असे 
समजतात, तर कोणी तो इ. स. १२० म ये रा यावर आला असे समजतात. ा वबम 
संवता वषयीह  काह  इितहासकारांचे ितसरे मत असे आहे क  वबम संवताचा संबंध मालवगण 
संवताशी नाह . भारतात िशरले या शकांचा एक ऽप राजा जो ओझोझ प हला याने इसवी 
सनपूव ५८ या वष  याचा हणून एक संवत चालू केला. यालाच पुढे जे हा गु वंशीय 
सॆाट वबमा द याने शक-कुशाणांचा उ छेद केला ते हापासून लोक वबम संवत ् हणून 
हणू लागले. चौथेह  एक मत आहे क , इसवी सनपवू ५८ या वष  वबमा द य नावाचा एक 
पराबमी सॆाट जो या काळ च ितकडे रा य कर त होता, याने शकांवर मोठा वजय 
िमळ वला आ ण या वजया या ःमारकाथ हा आप या नावाचा वबम संवत ्चालू केला. 
याचा मालवगणा या मालव संवताशी कंवा शक-राजा ओझीझ या संवताशी काह  एक संबंध 
नाह . परंतु अशा कोण या काळ  होऊन गेले या वबमा द याचा उ लेख िशलालेख ूभिृत 
साधनांत नस यामुळे कंवा याने वबम संवत ् हणून पाडले या कोण याह  ना यांचा शोध 
न लाग यामुळे ह  पौरा णक आ याियका अ ाप तर  िन तपणा पावू शकत नाह . 
 २३१. तथा प ापुढे जर नवीन नाणक, िशलालेखा द साधने उपल ध होऊन वबम 
संवताची दसरु  एखाद  उपप ी अिधक व ासाह ठरेल तर ती आ ह  मा  मानू. 
 २३२. जी गो  वबम संवताची, तीच गो  शािलवाहन शकाची. ा वषयी प ह या 
मताचे पुरःकत हणतात क , हंदःथानातीलु  कुशाणांचा प हला राजा वमा या फाइसेस, 
यास आपले लोक शकच हणत, हा इ.स. ७८ त रा यावर बसला ते हा याने हा 'शक' 
चालू केला. परंतु दसु  या प ा या मते इ.स. ७८ म ये वमा या फाइसेस हा रा यावर 
बसलेला नसनू कुशाणांचा या या पुढचा राजा किनंक हा रा यावर बसला होता. या सॆा  
किनंकाने आप या रा यारोहणा या ःमृ यथ ह  शक-काल गणना चालू केली. पुढे पैठाण या 
शािलवाहन सॆाटांनी जे हा शकांना पादाबांत केले ते हा आप या वजयाचे ःमारकाथ ाच 
'शका'ला 'शािलवाहन शक' असे नाव दले. परंतु ह  दो ह  मते न मानणा  या इितहासकारांचे 
ितसरे मत असे आहे क , शािलवाहन शकाचा किनंक ूभिृत कोणाह  कुशाण राजाशी काह एक 
संबंध नाह . इसवी सन ७८ या आसपास शािलवाहनांतील 'गाथा-स शती' िल हणा  या हाल 
नावा या राजाने ःवत:च गुजराथ-सौरा ाकड ल शक- ऽपावर एक मोठा वजय िमळ वला 
आ ण याचे ःमारक हणून हा 'शािलवाहन शक' चालू केला. 
 २३३. इथे ा वषयीची अिधक चचा कर याचे कारण नस यामुळे शक संवता वषयी 
केले या वर ल ऽोटक उ लेखाव न ूःतुत वषयापुर या दोन-तीन मह चा या गो ी तेव  या 
ूामु याने उ ले ख या क  पुरे आहे. या अशा : 
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 २३४. एक संव सरा वषयी या इितहास ां या मतभेदातील कोणतेह  मत मा  तर हे 
स य वादातीत ठरते क  ा दो ह  कालगणना शक-कुशाणांवर भारतीयांनी समरांगणात 
िमळ वले या िनणायक वजयां याच ोतक आहेत. 
 २३५. 'शक' श दापे ा 'संवत'् हाच श द आप या भारतीय कालगणनेत अिधक 
ःवीकाराह आहे. वेदकालापासून संव सर िन संवत ् हे श द कालगणनेसाठ  आपण योजीत 
आलेले आहोत. शक श द याअथ  सहसा योजलेला आढळत नाह . अथात ्तो श द शक-
कुशाणा द याकाळ या आबमक ल छ शऽूं या नावाचीच वकृती असली पा हजे. वबम 
संवत ् हे नाव जसे शु द संःकृतिन  आहे तसे 'शािलवाहन शक' हे नाव संःकृतिन  नाह . 
ासाठ  ल छ शऽूंचे शक हे नाव गाळून टाकून 'शािलवाहन संवत'् असे अिभधान आप या 

धमकृ या द सवूसंगी ापुढे तर  योजले जावे आ ण आज या धमकायात दोषाह ढ मुळे 
'शािलवाहन शके' कंवा केवळ 'शके' हे जे ल छ श द उपयो जले जातात ते ब हंकारले 
जावेत. 
 २३६. वबम संवत ् िन शािलवाहन संवत ् ा दो ह  रा ीय संवतांचा संबंध 
भारतीयांनी शक-कुशाणांवर जे वजय िमळ वले यां याच ःमिृतगौरवाशी आहे ह  गो ह  
केवळ चम का रक योगायोगाची नसून अथगभह  आहे. गु सॆाटांसार यांचे अनेक संवत ्
आप या इितहासात या या काळ  गाजले, पण ते सारे लु  झाले. केवळ शक-कुशाणांवर 
िमळ वले या भारतीय वजयांचे हे दोन संवत ्तेवढे िचरंतन व पावले. ाव न आप या या 
काळ या वै दकधम य भारतिन  रा ीय जनतेला शक-कुशाणां या अनावर टोळधाड पासून द ड-
दोन शतके तर  कती उ पात िन उपिव सहन करावा लागला असेल, ाची क पना करता 
येते. कारण, अ यथा या शऽूं या रा सी उपिवांपासून िन राजक य दाःयापासून भारतीयांची 
मु ता करणा  या ा आम या शािलवाहन िन गु सॆाटां या शक-कुशाणांवर ल वजया या 
ःमृ यथ चालू झाले या ' वबम संवत'् िन 'शािलवाहन संवत'् ा दोन संवतांना, इतर अनेक 
वजयी संवत ् लु  झाले असताह , इतके भारतीय मह व येते ना आ ण ते दोनच आज 
उणीपुर  दोन सहॐ वष उलटली असताह  आ हा हंदंचूे रा ीय संवत ् हणून मु यत: पाळले 
जात राहते ना ! 

श वजयामागोमाग शकांवर भारताने िमळ वलेला धम वजय !
 २३७. मालवगणांनी शकां या नहपान राजास ठार मा न वर सांिगत याूमाणे 
यां या माळ या या पुढे होणा  या अनावर आबमणास प का पायबंद जसा घातला तसा याच 
वेळ  वर उ ले खले या आम या दा णा य आंी सै याने द ण भारतातनू उ रेकडे ःवा  या 
क न शकां या गुजराथ, सौरा , िसंध ा ूदेशांत असले या रा यांची समरांगणांत धुळधाण 
उडवून दली. शािलवाहन वंशांतील वलीनयांकुर, गौतमीपुऽ शातकण , विस पुऽ मुलमाई 
ां यासार या पराबमी राजांनी उ जियनीपयत या शकराजांवर ा या चढायांमागून चढाया 
के या या समरांगणीय ूितकारामुळे संऽःत झाले या या या शकरा यांनी शेवट  
शािलवाहन सॆाटांचे आिधप य मा य केले. असाह  एक िशलालेख आहे क , यां यापैक  ि 
नावा या शकराजाने आपली मुलगीह  शािलवाहन राजाला दली, जशी पूव  मीक राजा 
से युकस याने आली मुलगी सॆाट चंिगु ाला दली होती. 
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 २३८. हेह  यानात घेतले पा हजे क , भारतीयांशी रणांगणात एकसारखे लढत 
रा ह यामुळे या शे-प नास वषात शकां या भारताम ये मूळ आले या लढाऊ लोकांतील 
सहॐावधी सैिनकांचा जो संहार होत होता, यामुळे शकांचे सं याबळह  ीणतर झालेले होते. 
 २३९. अशा ूकारे, जसजशी शकांची श श  भारतीय ूितकारापुढे ीण होत गेली 
तसतशी भारतीयां या या ूबळ संःकृतीची छापह  या पररा ीय शकांवर अिधकािधक पडत 
चालली. शक शऽूशी भारतीयांचा हा जो संघष शंभरएक वष तर  चाललेला होता या या 
प रणामी शकांनी भारतीय संःकृतीला शरणागतीची वचनिच ठ च िलहनू  द यासारखे झाले. 
शकांतील सामा यजनांपासून तो यां या राजवंशापयत यांनी आपली मूळची शकभाषीय 
य नामे सोडनू  स यिसंह, िसेन ांसारखी भारतीय नावेसु दा ःवीकारली. वशेष आ याची 
गो  अशी क , बहसं यु  शकांनी वै दकधम ःवीकारला ! तसे पाहता हंदकुशु  ओलांडनू  शक 
लोक बलुिचःथान िन िसधं ूभिृत ूांतात उत न तेथे वाःत य क न रा हले ते हापासून 
ितकड ल अशोका या िन िम यांडर या कालापासून ूचार कर त आले या बौ द िभ ुकिांशी 
आ ण बौ द जनतेशी या शकांचा सतत संबंध आलेला होता. यांतह  यां याशी िनकराने 
लढनू  या काळ  यांचा पाडाव करणार  मालव, यौधेया द गणरा यांची िन शातवाहनांची 
पराबमी सै ये ह  वै दकधम यच होती. बौ दांनी असा यांचा सश  वा िन:श  ूितकार 
केलेला न हता. अशा ःथतीत शकांचे शऽू जे वै दक यां या वै दकधमाचा ेष वाटणे आ ण 
शकांची स ा मुका  याने आप यावर चालवून घेणा  या बौ दांचा बु दधम शकांनी ःवीकारणे हे 
अगद  संभवनीय होते. पण जे घडले ते ा अपे े या अगद  उलट घडले. शकांतील बहसं यु  
जनतेपासून तो यां यातील ूमुख राजवंशीयांपयत यांनी वै दकधमाचाच आपण होऊन 
मो  या आवड ने ःवीकार केला ! बहधाु , ा चम काराचे कारण, असेह  असू शकेल क , शक हे 
मुळातच अंगात लढाऊ र  संचरणा  या जातीचे लोक; यां याशी लढणा  या पराबमी वै दक 
वीरां वषयी, ते यांचे शऽू असले तर , शकां या मनात सभय आदर उ प न होत असावा 
आ ण या वै दकांत तसे ाऽतेज उ ःफूत करणारा यांचा तो वै दकधमच या शकांना 
ःवभावानुसार ःवीकाराह वाटला असावा. 
 २४०. संःकृत भाषेवरह  शकांची कौतुकाःपद भ  जडली. यां या हाती जी दोन-
तीन ूांतांची मांडिलक रा ये रा हलेली होती यांतील शकराजांनी संःकृत व ेस श य ते ते 
उ ेजन दले. एका शकराजाने तर आप या रा यसभेची आ ण रा यकारभाराची सव काय िन 
लेखन- यवहार संःकृत भाषेतच चालू केली. भारतातील इतर सव लहानमो  या रा यांशी यांचा 
राजक य पऽ यवहारह  संःकृतम येच होऊ लागला. यांचे सामा जक आचार- वचारह  
झपा  याने भारतीय समाजजीवनाशी एक प होत चालले. 

कुशाणां या ःवा  या 
 २४१. साम रक ेऽात िन सांःकृितक ेऽात शकांवर असे वजय िमळवीत शकां या 
आबमणाचा नायनाट कर त असताच भारता या हंदकुशकड लु  सरसीमेवर कुशाणांची टोळधाड 
येऊन आदळली. ा कुशाण लोकसमूहाला यां या ूदेशातून हणलोकांनीू  मलुामाणसांसु दा 
हसकूनु  दले होते. यामुळे यां या ल ावधी ीपु षां या लढाऊ टोळधाड  आिशया या 
खाल या ूदेशात र पात, लूटमार, जाळपोळ कर त अनावर वेगाने िशर या. हंदकुशु  
पलीकड ल चीन या सीमेपासून तो मीस या सा  या ूदेशात यांनी भयंकर धुमाकूळ घातला. 
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यां यातील काह  टो या यांचे जुने वैर  जे शक यांचा पाठलाग कर त शकांचे बॅ शयांतील 
रा य घेऊन आ ण हंदकुशु  ओलांडनू  गांधार ूभिृत वाय येकड ल ूांतात घुस या. तेथील या 
वेळेस असले या शकां या लहानसहान रा यांना बोलता बोलता उखडनू  ते पंजाबात घुसले 
आ ण यांनी तेथे आपले एक रा य ःथा पले. हंदःथानातीलु  यां या या प ह या राजाचे नाव 
' वमा या फाईसेस' हे होते. 
 २४२. शकां या आबमणाचा यशःवी ूितकार कर यात उणीपुर  शभंर वष लढत िन 
झगडत रा हले या उ रेकड ल यौधेय, माल ूभिृत भारतीय गणांची िन द णेकड ल 
शािलवाहनांची श  आधीच पणास लागली असता शकांहनहू  बूर, शरू िन र पपास ू
असले या ा कुशाणां या आबमणाचे संकट भारतावर कोसळ यामुळे यांचा पंजाबपयत 
लगोलग ूितकार होऊ शकला नाह . तथा प तशा संकटातह  ा अनावर कुशाणां या 
टोळधाड ंनाह  आवर घाल याइतका ूितकार पुढे पुढे भारतीयांकडनू  केला गे यामुळे पंजाब या 
अलीकड ल भारतीय ूांतात कुशाणां या ा टोळधाड  घुसू शक या नाह त. 

सॆा  किनंक
 २४३. वमा या फाईसेस वार यानंतर कुशाण-राजपीठावर किनंक हा इसवी सन 
७८ या वष  (काह  इितहास ां या मते इ. १२० म ये !!) आ ढ झाला. याची मह वाकां ा 
जतक  असीम िततकाच याचा पराबमह  या काळ  अतुल होता. या या वषयीचा स वःतर 
वृ ांत दे याचे इथे काह च ूयोजन नाह . ा पुःतकातील वषय- ेऽापुर या काह  घटना माऽ 
द या पा हजेत. शक-कुशाणां या हमालयापलीकड ल आ ण अलीकड ल सव भट या लुटा  
टो या आ ण पंजाबपयतची सव लहानसहान रा यकिे ह  किनंकाने मोडनू  काढनू  यांचे एक 
वःततृ साॆा य घड वले. कुशाणांचा सॆाट हणवून घेऊन याने पु षपुर (आजचे पेशावर) 
येथे या साॆा याची राजधानी ःथा पली. नंतर याने माळवा ते िसंधपयत शकांनी जी 
रा यकिे ःथा पली होती आ ण यांनी आंीांपुढे हार खाऊन यांचे आिधप य मा य केले होते 
या शकांवर चढाई केली. परंतु शकांना पादाबांत करताना आधीच उणेपुरे एक शतक 
एकसारखी यु दे झंुज व यात यांचे रणसाम य यतीत होत गेलेले होते, याच भारतीय 
रा यांवर कुशाणांचे हे नवीन संकट अकःमात कोसळ यामुळे याला त ड देणे दघटु  झाले. 
एक-दोन लढायांत ू य  शािलवाहना या सै याचा मोठा पराभव झा यामुळे नमदे या 
उ रेकड ल सव सै ये द णेत आणून किनंका या आबमणापासून आप या ःवत: याच 
रा या या संर णाथ कडेकोट िस दता करणे शातवाहनांना भाग पडले. तोवर किनंकाने 
मालव, गुजराथ, सौरा , िसंध येथील शकांची सव रा ये जंकून घेतली. यामुळे या 
शकराजांनी आंीाचे आिधप य झुगा न देऊन किनंकाचे आिधप य ःवीकारले. यापुढे जाऊन 
आंीावरच ःवार  कर यासाठ  किनंकाची सै ये नमदा उतरली आ ण अपरांतकाचा (उ र 
कोकणचा) एक कोपराह  यांनी जंकला. परंतु शातवाहनां या क ित झाले या सै यश चे 
साम य पाहनू , जा याचे धाडस न करता, किनंकाने आपले द णेकड ल आबमण तेथेच 
थांब वले. नंतर हमालयापलीकडे पसरले या या या रा यावर चीन या सेनापतीने केले या 
ःवार चा ूितकार कर यासाठ  किनंक फार मोठे सै य घेऊन चालनू गेला. अनेक लढायांनंतर 
याने चीन या सेनापतीचाह  पराभव केला आ ण आिशयातील काँगर, चासकंद, खोतान हे 
चीन या साॆा यांतील ूांत जंकून घेतले. 
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रा ा या पौ षाची िन जीवनपाऽतेची खर  कसोट  कोणती ? 
 २४४. हा ूसंग येथे सांग याचे मु य कारण हे क , शक-कुशाणां या आिशयात 
उसळले या ा ूलयामुळे केवळ भारतालाच हादरा बसलेला न हता, तर या ल ानुल  
श धार  समूहां या उ पातामुळे चीनसार या या काळा या बिल  िन संघ टत साॆा याचीह  
काह  काळ समरांगणात ऽेधा उडा यावाचून रा हली नाह . परंतु, केवळ शक-कुशाणां या 
ःवार त कंवा इतर ूसंगी झाले या चीन या तशा अनेक ता कािलक अपजयांमुळे, ''चीनचे 
रा  सदो दत दबळेचु  होते आ ण परदाःयांतच सदासवदा खतपत राह यापे ा याची अिधक 
पाऽताच न हती,'' हे हणणे जसे म सर  मूखपणाचे होईल, तसेच, भारतावरह  आले या 
परचबातून ''भारताचे रा ीय जीवन हणजे पराजयांचाच एक पाढा आहे'' असे आम या 
शऽूंपैक  जे कोणी हणतात, यांचे, ते हणणेह , म सराने आंध या झाले या यां या ीला 
इितहास स यक् ीने वाचता येत नाह , हेच िस द कर त असते. 
 २४५. कोण याह  रा ावर कती परचबे आली ह  या रा ा या पौ षाची अंितम 
कसोट  नसून या परक य आबमकां या आघातासरशी ते रा  न  झाले, का या रा ीय 
संघषा या अंितम रणात या परक य आबमणाला या रा ाने पादाबांत केले, यावरच या 
रा ा या पौ षाची िन जीवनपाऽतेची खर  कसोट  अवलंबून असते. 
 २४६. ा कसोट स शक-कुशाणां या िन भारतीयां या या संघषात कोण उतरतो ? 
कोण जगातून बेप ा होतो ? बघू या. 

पण याचे किनंक य नवे संःकरण काढनू  
!

किनंक बु दधम ःवीकारतो, 

 २४७. चीनपयत ःवा  या कर यात िन यु दे लढ यात गुंतलेला असताह  किनंकाचे 
ल  आ या मक िन सांःकृितक वषयाकडे वेधलेले असे. याने म यंतर  बौ दधम 
ःवीकार याची घोषणा केली होती. ित या अनुरोधे याने अनेक ःतूप िन वहार आप या 
साॆा यात ठक ठकाणी बांधले. या वेळ  अशोका या वेळेूमाणेच बौ दधमात अनेक पंथांचे 
खूळ माजले होते. यांचे परःपरात जे वैमनःय होते ते मोडनू  काढनू  बौ दमतांची एकवा यता 
हावी हणून अशोकाूमाणेच याने य चयावत ्बौ दपंथांची एक महाप रषद बोला वली. परंत ु
तीत एकमत हो याचे बाजूसच राहनू  बौ दधमाचे ःव पच बहशु : पालटनू  टाकणारा एक नवा 
'महायान' नावाचा प  िनघाला. किनंकाला जी आवडत पण जी मूळ या बु दमतांत न हती 
अशी सवसंमाहक मते ा न या 'महायान' पंथात समा व  के यामुळे जे अ पसं या बौ द ा 
मतास िमळाले नाह त, यांनी 'ह नयान' नावाचा दसराु  बौ दपंथ ःथापला. किनंकाने आप या 
हमालयापलीकड ल वःततृ रा यातूनह  ा महायान बौ दपंथाचा पुंकळ ूचार कर वला. ा 
महाप रषदेत संःकृत भाषेलाह  धमभाषा हणून मोठ  मा यता िमळा यामुळे पूव  पाली-
ूाकृतातच िल ह या गेले या बौ दमंथांचे संःकृतम ये पांतर कर यात आले. इतकेच न हे, 
तर बु दच रऽासारखे अनेक नवे मंथ अनेक वषयांवर किनंका या आौयास असले या 
आिशयाई साॆा यातील शक, कुशाण ूभिृत जनतेतह  जु या-न या संःकृत वा याचा आ ण 
संःकृतीचा ूसार चालू झाला. ाूमाणे भारतीय सःंकृतीने शकजगताला याूमाणे भारतीय 
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धम, भाषा, आचार, वचार ूभिृत उपांगांसह आ मसात केले होते याचूमाणे जेते हणून 
आलेले हे कुशाणजगतह  ा भारतीय संःकृती या आपण होऊन अं कत झाले. 
 २४८. बौ दधम हाह  एक भारतीय धमच अस यामुळे सॆाट किनंकाने तो 
ःवीकारताच भारताला हा सांःकृितक वजय िमळ वता आला. हे जर  इ  तेच घडले तर ह  हे 
यानात ठेवले पा हजे क  किनंकाने जो बु दधम ःवीकारला तो मूळचा बु दाचा कंवा 
अशोकाचाह  िनभळ बु दधम न हता. तर तो बु दधमाचे किनंक य संःकरण होते. 
उदाहरणाथ, ःवत: सॆाट किनंकाने बु दधमाची द ा घेतली तर  तो िासार या वै दक 
उपाःयांची उपासनाह  कर तच असे. 'ूा ण हंसा क  नये, श वजय हा खरा वजय नसून 
धम वजय हा खरा वजय आहे' असे उ ोषून श सं यास करणा  या सॆाट अशोका या 
आ यंितक अ हंसेला सॆाट किनंका या बौ दधमात लवलेशह  थारा िमळाला नाह . याने 
एका बाजूला या महायानपंथी बौ दधमाचा ूचार चाल वला असताच तो बौ द हण वणारा 
किनंक या या शऽूवर मोठमोठ  सै ये घेऊन ःवाढयांवर ःवा  या कर त होता. याने ःवत:स 
चीनचा सॆाट हणवून घे यासाठ  सश  रणांगणा या िश बरातच दहादहा वष लढत 
घाल वली. शेवट  या या ा यु द पपासेला कंटाळून या या सैिनकांनीच बंड केले आ ण या 
बौ दसॆाटाला ठार मारले, ते हाच काय ती याची यु द पपासा शमली ! 
 २४९. हेह  यानात ठेवले पा हजे क , हमालयापलीकड ल चीन या ूांतात किनंकाने 
बौ दधमाचा ूसार केला तो कसा श य झाला ? ूथम श वजयाने याने ते ूांत जंकून 
घेतले, हणूनच याला तो धम वजय तेथे इत या शीयतेने संपा दता आला. ितकडे याने 
शेकडो ूचारक धाडले, वहार बांधले, सहॐावधी िभ ूंना पाळले, पोसले ते हाती ूबळ रा य 
होते, हणजेच श बळ होते हणून ना ? 
 २५०. सारांश, श वजय ौे  कंवा धम वजयच ौे  असली एकांितक वधाने 
अवाःतव असतात. 
 २५१. श बळावाचून धम वजय पंगू असतो. धमबळावाचून नुसता श वजय पाशवी 
असतो, हेच खरे. 

भारतीय बौ दांचा पढ जात रा िोह
 २५२. सॆाट किनंक हा धमाने बौ द वा वै दक कोणीह  असला तर  तो अभारतीय 
अशा कुशाण जातीचा पररा ीय आबमक होता आ ण भारता या प मो र भागावर याने 
बळाने रा य ःथा पलेले होते. याचे साॆा य हे भारतावर आलेले परचबच होते. ते भारतीय 
रा य न हते. ासाठ  ते उलथून पाडनू  कुशाणां या राजक य पारतं यात सापडले या या या 
भारतीय ूांतांना ःवतंऽ कर यासाठ  भारतातील वै दकधम य रा भ  जनता शकांशी 
ूाणपणाने लढली तशीच किनंकाशीह  लढत होती. परंतु भारतीय बौ द या वेळ  काय कर त 
होते ? तर ते या ल छ शऽू कुशाण सॆाटाला याने बौ दधम ःवीकारताच आपलाह  सॆाट 
मानून, आपली राजिन ा याला वकून, भारतीय रा ाचा आ ण या या ःवातं यासाठ  
लढणा  या वै दकधम य ःवरा यिन  वीर जनतेचा िोह कर त होते. मागे िम यांडर ूभिृत जे 
मीक राजे बौ द झाले यांना िमळून भारतीय बौ दांनी भारतीय ःवातं यासाठ  लढणा  या 
सॆाट पुंयिमऽाचे काळ  (मागे प र छेद १८८ म ये व ण याूमाणे) जसा रा िोह केला तसाच 
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भारतीय बौ दांनी ा कुशाणां या परचबाचे संकट आले ते हाह  ःवरा िोह कर यास मागेपुढे 
पा हले नाह . 
 २५३. जर भारतीय बौ दांनी ल छ शकांचा पाडाव क न आपले एखादे भारतीय 
बौ दरा य ःथापन केले असते तर भारताला ःवतंऽ कर याचे ौये या बौ दराजालाह  वै दक 
राजाूमाणेच िमळाले असते आ ण वै दकधम य सॆाट पुंयिमऽ कंवा शािलवाहन 
यां याूमाणेच आ ह  या भारतीय बौ दराजाचाह  गौरव केला असता. परंतु भारतीय बौ दात 
तसली रा ीय धमक कुठली असणार ! शक-कुशाणांशी या वेळची भारतीय रा ािभमानी 
यौधेय, शातवाहन ूभिृत गणरा ये िन रा ये शे-स वाशे वष यु दांवर यु दे लढत असता ा 
भारतीय बौ दांनी ल छां व द भारता या ःवातं यासाठ  इकडची काड ह  ितकडे केली नाह . 
पण याच ल छ शऽूंतील ूबळतम अशा किनंक सॆाटाने अधवट का होईना, पण बौ दधम 
ःवीकार याची घोषणा करताच या परशऽूला ह  सार  बौ द जनता ूेमपूवक आपण होऊन 
शरण िनघाली. एखा ा देवासारखा यांनी याचा उदोउदो केला. ते ले◌े◌ं छ शक-कुशाणरा य 
िचरकाल टकावे हणून बौ द वहारा वहारांतून ूाथना के या. अथात ् अशा भारतिोहाने 
भारतीय वै दक जनतेत बौ दां वषयी जी चीड उ प न झाली तीमळेु सॆाट किनंकासार याचा 
पा ठंबा िमळाला असताह  भारतात बौ दधमास सॆाट पुंयिमऽा या काळापासून लागलेली 
ओहोट  तशीच चालू रा हली, यात काह  आ य नाह . 

सॆाट किनंकाचा नातूच वै दकधम ःवीकारतो !
 २५४. यातह  वर सांिगत याूमाणे किनंकाला तो चीनम ये लढत असता जे हा 
या याच सै यांतील बंडखोरांनी ठार मारले ते हा तर या भारतीय बौ दांची 'इतो ॅ ःततो 
ॅ :' अशी ददशाु  झाली, कारण किनंकामागून या या रा यावर बसलेला याचा पुऽ सॆाट 
ह वंक हा बौ दधमा वषयी सापे त: उदासीन रा हला आ ण ह वंका या मृ यूनंतर किनंकाचा 
नातू जो या शककुशाण रा याचा अिधपती झाला याने तर च क समारंभपवूक बौ दधमाचा 
प र याग क न वै दक धम ःवीकारला ! याने आपले नावसु दा पालटनू  सॆाट 'वसुदेव' अशी 
शु द संःकृतिन  अिभधा धारण केली ! िशवाची िन नंद ची ूितमा असलेली आप या नावाची 
नाणी पाडली ! 

किनंक मरताच या या साॆा याचे तुकडे तुकडे उडतात !
 २५५. सॆाट किनंकाचा मृ यू होताच या या भारतातील साॆा या या िचंध  या 
उडा या. किनंकाचे भारतातील रा य उ र भारतातह  फारसे वःता  शकले न हते. ते ूबळ 
असे न हतेच न हते. पंजाब, माळवा, सौरा  आपण आज यास गुजराथ हणतो तो गुजराथ 
िन उ र कोकणची लहान प ट  असा भारताचा जो प मो र भाग पूव  शकां या हाती 
पडलेला होता तेव  यावरच काय ते आींाचे आिधप य जाऊन किनंकाचे आिधप य ूःथा पत 
झालेले होते. आता किनंकानंतर ा भागात असलेली जी तीन-चार शकरा ये होती ती, 
कुशाणाचे आिधप य झुगा न देऊन, पु हा ःवतंऽपणे रा य क  लागली. शािलवाहन राजांनी 
ा शक-कुशाणां या शतक यापी यु दात सा  या द ण भारताचे ःवातं य अबािधत राखले 
होतेच. आ ण आता उ रपूव भारतातील किनंकाचे नाममाऽ आिधप य मानले या लहानमो  या 
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भारतीय रा यांनीह  ते आिधप य झुगा न देऊन आपापले ःवातं य संपादन केले. ाच पूव 
भारतातील रा यात पाटलीपुऽाचेह  लहानसे रा य या गडबड त ःवतंऽ झाले. 

पाटलीपुऽाचा मावळलेला सूय पु हा उगवला !
 २५६. वर या ओळ त पाटलीपुऽाचे 'लहानसे रा य' असे हटले आहे. कोणास वाटेल 
क  पाटलीपुऽास 'लहानसे' असे चुकून हटले गेले असावे. पण ते चुकून हटलेले नाह . कारण 
या पाटलीपऽुातील िसंहासनावर सॆाट चंिगु , सॆाट अशोक, सॆाट पुंयिमऽ असे सॆाट 
वराजमान होऊन गेले आ ण आसेतु- हमाचल अशा भारतीय साॆा याचे िनयंऽण-नेतृ व 
शतकानुशतके जेथून केले गेले ते पाटलीपुऽाचे िसंहासन सूय जसा दसता दसता अःतास 
जातो तसेच ा शक-कुशाणां या इसवी सना या आरंभी आले या ूलयाचे काली दसता 
दसता अःतंगत झाले होते. यापुढे शक-कुशाणांशी शे-द डशे वष चालले या भारतीयां या 
महायु दात पाटलीपुऽाचे कंवा मगधाचे ःवतंऽ असे अ ःत वह  कोठे भासमान झाले नाह . 
कोणीतर  िन कुठलातर  नामधार  राजा तेथे पाटलीपुऽा या चार िभंतीत वसत असे वा नसे. 
 २५७. इ. सन ३०० या आसपास ाच पाटलीपुऽा या लहानशा रा यावर िल छवी 
नावा या बु दापासून मगधात ू यात असले या गणरा याची स ा ःथा पली गेली. 
 २५८. ा िल छवी गणा या ूमुखाची मलुगी कुमारदेवी हचे एका नामां कत 
साम त घरा यातील चंिगु  नावा या त णाने इ.स. ३०८ म ये पा णमहण केले. याच 
िल छवी गणा या पा ठं याने याने आसपास या ूदेशावर ःवािम व ःथापले आ ण इ.स. ३२० 
म ये याने पाटलीपुऽात आप या ःवतंऽ रा याची ःथापना केली. ा चंिगु ाचा ू यात 
सॆाट चंिगु  मौयाशी नामसा ँयामुळे कोणाचाह  घोटाळा होऊ नये. सॆाट चंिगु  हा मौय 
कुळाचा होता. परंतु हा त ण िन उदयो मुख चंिगु  गु  कुलातील होता. याचा पराबम माऽ 
सॆाट चंिगु ा या कुळाला शोभेल असाच होता. याने आप या १०-११ वषा या राजवट त 
आपले ते पाटलीपुऽातील लहानसे रा य मगध, ूयाग िन अयो या हे ूांत आप या रा यास 
जोडनू  इतके वाढ वले क  यास 'महाराज' ह  अिभधा यथाथपणे शोभावी. ल छ शकां या 
राजस ेचे उ मूलन क न िन भारतीय साॆा यपदाची मह वाकां ा धरणा  या आप या 
समुिगु  नावा या मुलाचे हाती आपले रा य सोपवून चंिगु  इ.स. ३३० म ये मरण पावला. 
हे गु  घराणे वै दकधमाचे िनतांत अिभमानी असून ौी वंणु ह  याची उपाःयदेवता होती. 

सॆाट समुिगु
 २५९. रा यावर येताच समुिगु ाने भारतात यावेळ  उ रेत आ ण द णेत जी 
अनेक िनरिनराळ  भारतीय रा ये ःवतंऽपणे पण फुटकळपणे नांदत होती यांना जंकून, 
मौयकालीन चंिगु -चाण याूमाणे ूथमत: एक ूबळ भारतीय साॆा य ःथाप याचा आ ण 
नंतर या बलाढय श या आधारे शक-कुशाणां या हाती भारताचा जो प मो र ूदेश अ ाप 
रा हला होता, तो ःवतंऽ कर यासाठ  या ल छांवर चालून जावयाचा संक प सोडला. 
याूमाणे याने काम प, समतट, नेपाल ूभिृत पवू र सीमारा यांपासून वं यपवतापयतचा 
ूदेश जंकून घेतला. नतंर वं य ओलांडनू  पूव बाजूने सदलबल तो द णेत उतरला. 
द णेतील ूमुख ूमुख अशी बारा रा ये याने जंकली. क येक राजांना, लढाईत पाडाव 
क न, पकडनू  आण व यानंतर यांनी यांचे आिधप य ःवीकारताच यांची रा ये तो परत 
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कर  िन यांना सोडनू  देई. या या ा उ र-द ण द वजयातील पराबमा वषयी िन 
यशा वषयी अनेक पा मा य इितहासलेखकांनीह  ध यो ार काढले आहेत आ ण यां यात 
ूचिलत असले या भ यतम उपमांपकै  एक उपमा देऊन समुिगु ाला ‘The Hindu 
Napoleon’ ( हंद ु नेपोिलयन) हणून मन:पवूक गौर वले आहे. इत या वःततृ 
द वजयानंतर समुिगु  पाटलीपुऽास परत आला. याने जंकले या ा न या भारतीय 
साॆा याची वै दकधमानुसार घोषणा कर यासाठ  याने मो  या समारंभाने अ मेध य  केला 
िन तो सॆाटपदाचा अिधकार  झाला. नंतर याने शक-कुशाणांवर ःवार  कर याची ज यत 
िस दता चाल वली. 

कुशाणांची अंितम शरणागती
 २६०. सॆाट समुिगु ा या ा आगामी ःवार ची वाता ऐकताच वाय य दशेकड ल 
गांधार ूभिृत भारतीय भागात कुशाणांची जी लहानसहान रा ये जीव ध न रा हलेली होती 
यांनी आपण होऊन समुिगु ाचे आिधप य मा य केले. कुशाणांना यावेळ  आपले लोक 'कुश' 
असेह  हणत. आप या शरणागतीचे ूतीक हणून या कुशांनी आपआप या दतांकरवीू  सॆाट 
समुिगु ास अनेक पुरःकारह  (नजराणेह ) धाडनू  दले. अशाूकारे द ड-दोन शतकां या 
अ याहत ल  यानंतर भारतीय कृपाणाने कुशाणां या भारतातील राजस ेचे मूळच शेवट  कापून 
काढले. कुशाणांचा ू  येथेच िनकालात िनघाला. 
 २६१. परंतु (मागे प र छेद २४३ व २४४ ांत सांिगत याूमाणे) किनंकाशी यु द 
चालू असता जे माळवा ते िसंधपयतचे शकराजे आंीांचे आिधप य झुगा न देऊन ःवतंऽ 
हणून िमरवू लागले होते यांनी माऽ आपण होऊन शरणागतीचे बोलणे काढले नाह . 

सॆाट समुिगु ाचा मृ यू िन नंतर
 २६२. या शकां या ल छ रा यांवर चढाई कर या या बेतात असताच हा पराबमी 
सॆाट समुिगु  इ.स. ३७५ म ये मरण पावला. याने आप यामागे याचा धाकटा पण 
तेजःवी िन त ण जो चंिगु  (दसराु ) यासच सॆाटपद ावे असे सांिगतले होते. परंतु ह  
याची आ ा न मानता याचा ये  पुऽ जो रामगु  तोच आप या ये वाचा अिधकार 
सांगून िसंहासनावर बसला. परंत ु तो इतका दबळाु  होता क  या या मं ऽमंडळातील िन 
सै यमंडळातील बहतेकु  कतृ ववान ् ूमुखािधकार  मनातून याचा ितटकारा क  लागले. 
इत यात ा रामगु ा या दौब या वषयी सा  या जनतेतह  ोभ उ प न हावा अशी एक 
घटना घडनू  आली. य प काह  इितहासकार ा घटनेस केवळ आ याियका हणून समजत, 
तथा प याअथ  वशाखद  िन बाणभ ट ांसार या ूाचीन मंथकारांनी ितला स य मानलेले 
आहे, अमोघवष राजा या दानपऽातह  याअथ  ितचा उ लेख सापडतो आ ण अवाचीन 
इितहासातील अ लाउ ना व द पि नी या ूकरणी आप या राजपुत वीरांनी तशाच एका 
ूसंगाशी तसेच त ड दलेले आढळते, याअथ  रामगु ा वषयी या या आ याियके या मुळाशी 
असलेली ती घटना ब हंशी स य असावी असे काह  इितहासकारांचे जे मत आहे तेच मा तर 
दसते. ती घटना अशी : 
 २६३. सॆाट समुिगु  मृ यू पाव यामुळे आ ण या या मागे रामगु ासारखा दबलु  
पु ष सॆाट झा यामुळे शकराजे िनभय होऊन यां या शऽूःथानी असले या या भारतीय 
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साॆा याशी उ ामपणे वागू लागलेले होते. यां यापैक  एका उमट िन अधम ल छराजाने 
सॆाट रामगु ाचा उपमद कर यासाठ  यास 'आ ा' केली क  'तू तुझी सुंदर िन त ण प ी 
गहृदेवी हला मा याकडे धाडनू  दे, नाह  तर यु दास िस द हो !' हा उपमदकारक नीचपणाचा 
िनरोप ऐकताच मगधरा यातील सारे राजक य वातावरण ु ध होऊन उठले. परंतु सॆाट 
हण वणा  या रामगु ा या नेभळेपणाची िन िनल जपणाची इतक  परमावधी झाली होती क , 
याने 'केवळ यु द टळावे' हणून आप या राणीस, गहृदेवीस या शक ऽपाकडे धाड याची 
िस दता केली. हे पाहताच याचा वर उ ले खलेला धाकटा भाऊ जो चंिगु  तो संतापाने लाल 
झाला. रामगु ा या आ ेला भीक न घालता याने गहृदेवीला आप या संर णाखाली घेतले. 
नंतर कूटनीतीचा अवलंब क न चंिगु ाने या शकराजाला परत िनरोप धाडला क  आप या 
आ ेूमाणे राणी गहृदेवीला आप याकडे धाड यात येत आहे. पण ीसुलभल जेमुळे ती पडदा 
सोडले या मे यातून येऊ इ छते. ित यासमवेत ित या दासींचा प रवारह  तशाच मे यांतून 
येत आहे. हा संदेश ऐकताच तो शकराजा अगद  हरळूनु  गेला आ ण या योजनेूमाणे राणीस 
धाडनू  ावे, असे याने कळ वले. इकडे चंिगु  ःवत: ीवेष धारण क न राणी या मे यात 
बसला. समवेत येणा  या दासीं या अनेक मे यांतूनह  याचे िनवडक सैिनक वीर ीवेष घेऊन 
बसले. तो झाकले या मे यांचा मेळावा या शकराजा या राजधानीशी येताच आनंदाने उ ल ू
झालेला तो शकराजा राणी या ःवागताथ ःवत: ित या मे यापाशी आला. इत यात दासी 
वेषातील चंिगु ाने या यावर झडप घालून आप या तरवार ने या असावध राजाचा त काळ 
िशर छेद केला. इतर मे यांतनूह  चंिगु ा या या सश  सैिनकांनी श े उपसून खाली उ  या 
घेत या. शकराजा या िशर छेदाची भयंकर बातमी आजूबाजूला पसरते न पसरते तोच 
चंिगु ासह ते सारे सश  पथक शऽू या आटो यातून पाहता पाहता भरधाव िनसटनू  गेले. 
 २६४. हे अ तु साहसाचे कृ य क न आ ण आप या रा ाचा उपमद करणा  या 
शकराजास ःवहःते देहा त ूाय  देऊन राजपुऽ चंिगु  पाटलीपुऽास परत आला आहे, ह  
वाता पसरताच सार  राजधानी आ ण रा  चंिगु ा या जयजयकाराने दमदमूनु ु  गेले. दवंगत 
सॆाट समुिगु ा या आ ेचे उ लंघन क न िसंहासनावर चढले या या भेकड रामगु ाला 
खाली ओढनू  चंिगु ालाच सॆाटपद दले पा हजे, हणून मोठ  उठावणी झाली. या ू ोभात 
रामगु  ठार मारला गेला. चंिगु  साॆा यपदावर आ ढ झाला. शऽूकडनू  होणा  या 
वटंबनेपासून जला याने आप या अ तु पराबमाने मु  केले होते या राणी गहृदेवीशीच 
चंिगु ाने ववाह केला. नंतर आपली बलाढय सेना सुस ज क न सॆाट चंिगु ाने 
शक ऽपांवर ःवार  केली. 

शकांशी शेवटचे यु द, शक ऽप ििसंह ाला ठार मारले
 २६५. गुजराथ ते माळवा ा शकरा या या सीमेशी यु दाला त ड जंुपताच 
शकराजांनी ठक ठकाणी ूितकार केला. परंतु भारतीय सै याने शऽुसै याची ठक ठकाणी 
धूळधाण उडवली. शेवट या लढाईत तर शकांचा उरलासुरला जो शक ऽप स यिसंहाचा पुऽ, 
या ऽप ििसंह ालाच रणांगणावर गाठून सॆाट चिंगु ाने ःवहःते याचा िशर छेद केला. 

येथेच शकां या राजस ेचा अतं झाला
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 २६६. शकांचा असा पूण मोड होताच यां या हाती यावेळ  असले या िसंध, क छ, 
सौरा , गुजराथ, माळवा इ याद  ूांतांना ःवतंऽ क न सॆाट चंिगु ाने आप या भारतीय 
साॆा यात समा व  केले. शकराजांचा असा समळू उ छेद के यानंतर यांची तोवर जी 
राजधानी होती या ूाचीन िन ू यात उ जियनी नगरात सॆाट चंिगु ाने जे हा वजयूवेश 
केला ते हा तेथे मोठा रा ीय महो सव साजरा कर यात आला. सॆाट चंिगु ाने ' वबमा द य' 
ह  पदवी धारण केली. पूव पासून ितकडे चालत आले या मालव संवतालाच शकांचा समूळ 
उ छेद करणा  या ा महान ् वजया या ःमरणाथ आपले नाव देऊन ' वबम संवत'् चालू केला, 
ते मागे प र छेद २२८ व २२९ म ये सांिगतलेच आहे. याने उ जियनीलाच आप या भारतीय 
साॆा या या प म भागाची राजधानी केली आ ण तेथेच तो िसंहासना ढ होऊन वाःत य 
क  लागला. 
 २६७. वबमा द याने ल छांवर िमळ वले या ा वजयामुळे सा  या भारताला जी 
ध यता वाटली ती काय वणावी ? परक यां या हातून सारा भारत ःवतंऽ होऊन तो आप या 
एकछऽ साॆा यात 'एकरा ' झाला. शक-कुशाणांचा नाश कर यासाठ  १५०-२०० वष लढत 
आले या यौधेय, मालव, विलनयांकुर, शातवाहन ूभिृत अनेक वीरवरां या आ ण यां या 
ःवत: या पतृ पतामहा या पराबमाचे, यशापयशाचे िन रा ीय आशा-आकां ांचे शेवट  साथक 
झाले; ते पाहनू  ःवत: वबमा द यालाह  कती ध यता वाटली असेल ! 
 २६८. ा वषयी ह सट ःमथसारखा इं लश इितहासकारह  क हत कंुथत का 
होईना, पण हणतो : “We may feel assured that differences of a race, creed and 

manner supplied the Gupta monarch with special reasons for Desiring to 
suppress the impure foreign ( ल छ) rulers of the Western India. Chandragupta 

Vikramaditya although tolerant of Buddhism and Jainism was himself an 
orthodox Hindu, especially devoted to the cult of Vishnu, and as such could not 
but have experienced peculiar satisfaction in ‘Violently uprooting foreign 
chieftains‘.” 

शेवट  कुशाणांूमाणेच शकह  नामशेष झाले !
 २६९. पूव  प र छेद २३९, २४० व २४१ म ये सांिगतलेच आहे क  शकांनी वै दक 
धम, संःकृत भाषा आ ण भारतीय आचार- वचार ांना अंिगकारले होते. वबमा द याने 
यां या राजस ेचेह  आता आप या ख गबळाने उ मूलन के यामुळे यां या शकपणाचे असे 
भारतीयांपासनू िभ न अ ःत व मुळातच नाह से झाले. दोन-तीन पढयां या आतच शक असा, 
कुशाणांूमाणेच या भारतीय जगतात कोणीह  उरला नाह . 
 २७०. भारतवषा या ऐितहािसक कालाम ये अनेक सॆाट होऊन गेले, पण शक-
कुशाणांचा अंत करणा  या ा सॆाट वबमाइतका लोक ूय असा सॆाट विचतच कोणी झाला 
असेल. या या राजवट त फाियआन नावाचा जो िचनी ूवासी आला होता या परक यानेह  
या या साॆा यात भारतीयां या वैभवाचा, सुखाचा, संप नतेचा िन संतोषाचा कसा कळस 
झाला होता ते व णलेले आहे. भारता या सव भागांतील खे  यापाडयांतून सु दा आ याियकांतून 
िन लोकगीतांतून आजह  'राजा वबमांचे' नाव िन याची यायूवीणता मो  या ूेमाने 
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संक ितली जात आहे. उणीपुर  पःतीसएक वष एकछऽ अशा या बलाढय भारतीय साॆा याचे 
संर ण िन सगंोपन के यानंतर सॆाट वबमा द य इसवी सन ४१४ म ये दवंगत झाला. 
 २७१. भारतीय इितहासाचे जे पान ा शक-कुशाणा तक सॆाट वबमा द या या 
राजमुिेने अं कत झालेले आहे, तेच होय आप या भारतीय इितहासातील सोनेर  पान ितसरे ! 

   

सोनेर  पान चौथे
 

४.  हणा तकू  यशोधमा 
हणांचीू  जगावरच धाड

 २७२. ा पुःतकात पूव  हणांचाू  उ लेख आलेलाच आहे. ांनीच शक-कुशाणां या 
झाडनू  सा  या लोकांना यां या ूदेशातून हसकूनु  देऊन ते ूदेशचे ूदेश यापून टाकले होते. 
पण आता या शक-कुशाणांहनहू  अिधक भयंकर अशा ा हणां याू  ूळयाने सारा आिशयाच 
न हे, तर सारा युरोपह  हादरवून या वेळ या ात जगातील जी जी ःथायी, सुसंःकृत िन 
संघ टत अशी रा े िन रा ये होती ती सव या सव चीनपासून ते रोमपयत चळचळा कापावयास 
लावली. यां या सं याबळाला अंतच न हता. याची धाड ा वा या एका ूदेशापुरती न हती, 
तर ती या काळ या सा  या ात जगावर पडलेली होती ! 
 २७३. यांची सै ये, जे हा, बाहेर पडत, ते हा, सहॐावधी ी-पु षांसु दा घो  यावर 
ःवार होऊन हाती भाले िन तलवार  परजीत, जी समोर दसतील या या नगरांना, मामांना 
आग लावीत, मुलामाणसांसु दा सगळयांची िशरकाणे कर त, दवसा न हे, तर राऽीबेराऽीसु दा, 
हंॐ ापदां या थ याूमाणे मोठमो  या ककश कंका या िन डरका या फोड त, चळचळ 
कापणा  या शऽुूदेशातून सारखी धावत सुटत. जेथे जेथे लढाई होई तेथे लढाई संपताच 
िशरकाण केले या ी-पु षां या डो यां या कव  या काढनू  यां या वा  या क न या 
वाटयांतून ते म  पीत, िन याचे जयो सव साजरे कर त. 
 २७४. हणांचाू  मूळचा ूदेश चीन या साॆा याला लागून अस यामुळे यां या अशा 
भयंकर उपिवाने चीनचे ूांतचे ूांत उजाड झाले. वषानुवष हणां याू  टोळधाड ंना िनवारता 
िनवारता टेक स आ यामुळे चीन या सा  या देशाभोवतीच हणां याू  टोळधाड पासून संर ील 
अशी ूचंड तटबंद  बांध याची योजना चीन या सॆाटाचे मनात आली, तीच होय आजची 
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'चीनची िभंत' ! जगातील एका आ यासारखी उभी असलेली ह  चीनची ूचंड िभंत हणजे 
हणांचीू  ती मूितमंत भीतीच होय ! 
 २७५. इकडे हणांचीू  जी अनेक घोडदळे म य आिशयास तुडवीत चालली होती यांना 
यां या 'आ टला' नावा या एका सेनापतीने संघ टत क न, आिशया ओलांडनू , युरोपकडे धाव 
मारली. या असं य घोडदळा या िभ न िभ न सै याने सापडेल या दशेने युरो पयन 
रिशयात घुसून नुसता हलक लोळ माजवून दला. व ापीठे, कलापीठे, घरे, देवघरे, झोप  या 
िन राजवाडे, मामे िन नगरे, जे दसेल ते ते, हणू  पेटवीत चालले या, आगी या ड बात भःम 
होऊन गेले. जो जो दसेल याला ते कापीत सुटले. रिशया तुडवून ते पोलंडम ये घुसले. तेथून 
या हणां याू  धाड  पुढ या गाथ लोकांवर तुटनू  पड या. रोमन साॆा या या सै यामागनू 
सै याचा यांनी धु वा उड वला. वजयापे ा हणां याू  बूरतेला व वंसाचीच अिधक आवड असे. 
यामुळे सारे युरोप नुसते पराभूत झाले, इतकेच न हे तर सारे युरोप र ात हाऊन िनघाले, 
वैराण झाले. हणांनीू  केले या युरोप या ददशेचेु  भीषण ववरण (तपशील) याला पाहावयाचे 
असेल याने िगबनचा Decline and Fall of the Roman Empire हा इितहास वाचावा. 
बहतेकु  युरो पयन भाषांतून कोणा द ालाु  िशवी हासडायची तर आजह  याला 'ए हणू ' असेच 
हणतात, जसे आपण ' पशा च ' हणतो. इतक  ा हणांचीू  धाःती युरोपने घेतली होती.

 २७६. म य आिशयातून हणांचाू  एक महापूर जसा वर सांिगत याूमाणे युरोपवर 
कोसळला तसाच यां या घोडदळाचा दसराु  महापूर काह  काळ हमालयाभोवती घोटाळत 
घोटाळत आ ण हमालया या पलीकड या शक-कुशाणा या उर या सुर या रा यांचा िन 
लोकांचा नायनाट कर त शेवट  भारता या वाय येकड ल गांधारूभतृी ूदेशावरह  कोसळला. 
चीन या, रिशया या, रोमन साॆा याची िन रा यांची जशी ददशाु  उड वली याच आवेशाने िन 
आवेगाने भारतासह  ा टोकापासून या टोकापयत तुडवून टाकू, अशा उतावीळ ईषने ा 
हणां याू  टोळधाड  गांधारूांत तुडवीत िसधंूकडे घुसू लाग या. 

परंतु
 २७७. परंतु, भारता या सुदैवाने ा काळ  भारतावर पूव या मीकां या ःवार या 
वेळेूमाणे कोणा भेकड धनानंदाचे नामधार  साॆा य न हते, तर ते होते शक-कुशाणांतक 
सॆाट वबमा द या या पुऽाचे, ऽयकुलावतंस सॆाट कुमारगु ाचे ! भारतात या काळ  
शतक यापी गु कालीन सुवणयुग नांदत होते. मौयकालीन सुवणयुगात शेवट  शेवट  सॆाट 
अशोकाने आ यंितक अ हंसे या खुळापायी श सं यास के यामुळे भारताचे सै यबळ जसे 
वःकळ त िन दबळु  झाले होते तसे वै दकधम य सॆाट कुमारगु ाने कोणताह  आ मघातक 
श सं यास केला नस यामुळे या या या भारतीय साॆा याचे श बळ दबळेु  झालेले न हते. 
सा  या जगात उ पात माज वणा  या हणांसार याू  भयकंर शऽूची धाड भारतावरह  कोसळ याचा 
ूसंग आज वा उ ा येणार आहे, हे उघड दसत अस यामुळे आप या भारतीय साॆा या या 
पयतांचे (सरसीमांचे) संर ण कर यास समथ असा युयु सु संघ टत सै यसंभार सॆाट 
कुमारगु ाने सुस ज ठेवलेला होता. 

हणां याू  प ह या ःवार चा बोजवारा उड वला !
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 २७८. हणांचेू  परचब गांधारूांतावर कोसळ याचे ऐकताच सॆाट कुमारगु ाने 
आप या चतुरंग सै यासमवेत आपला पराबमी पऽु जो ःकंदगु  यास हणांवरू  ःवार  
कर यास धाडनू  दले. हणां याू  अग णत सं याबळा या आधारावर यांचे जे तोवर अ जं य 
ठरलेले एक वशेष यु दतंऽ होते, याूमाणे यांनी भारतीय सै याची लांडगेतोड कर यास 
आरंभ केला. यां या चाल क न येणा  या सहॐावधी घोडेःवारां या एका टोळधाड चा भारतीय 
सै याने फडशा पाडला न पाडला तोच यां या न या टोळधाड , फुटले या वा ळातील 
मुं यां या रांगांसार या चहबाजूंु नी चालून येत असले या दसत. यांचा नाश होतो न होतो 
तोच पु हा न या टोळधाड  द  हणून सा  या ूदेशात धुमाकूळ घालू लागत. पण अशा या 
अिनवार ल छ शऽूंशी कुमार ःकंदगु ा या भारतीय सै याने लढायामागून लढाया देत आ ण 
यांचा संहार कर त वषानुवष ते यु द इत या सात याने चाल वले क , शेवट  हणांचेू  ते अिमत 
सं याबळह  ीण होऊन यां यात गु साॆा या या सीमेत एक पाऊलह  पुढे सरक याची 
धमक उरली नाह , कंवा यांना ते उभे होते तेथे ःकंदगु ा या चढाऊ मा  यापुढे उभे राहणे 
अश य झाले. ते हा यां या या उरले या टोळयांनी मागे पळ काढला आ ण पडतझडत 
आ या वाटेने ते भारतीय सीमे या बाहेर िनघून गेले. हणां याू  ा पराभवाने यांना इतक  
धाःती बसली क , पुढे उणीपुर  ४० वष भारताकडे पु हा वळ याची यांची छाती झाली नाह . 

हणांनाू  पटाळनू  लावणारा वजयी वीर ःकंदगु  !
 २७९. वषानुवष समरांगणात लढत राहनू  आ ण हणांसार याू  जगातील मोठ-मो  या 
साॆा यांना पाणी पाजणा  या ल छशऽूचा असा िनणायक पराभव क न हा वजयी युवराज 
ःकंदगु  जे हा आप या प यास भेटावयास पाटलीपुऽास परतला ते हा या भारतीय 
साॆा या या राजधानीत िन सा  या रा ात याचा अपूव गौरव झाला. याचा वृ द पता सॆाट 
कुमारगु  ा या आनंदाला पारावार उरला नाह . याने भारता या ा असामा य वजयाची 
रा ीय उ ोषणा कर याकरता वै दकधम य परंपरेूमाणे एक मोठा अ मेध य  केला. 

सॆाट कुमारगु ाचा मृ यू : ःकंदगु  सॆाट होतो
 २८०. ानंतर तो कृतकृ य झालेला वृ द सॆाट कुमारगु  काह  वषानी इ.स. ४५५ 
त वारला. या या मागे याचा हणांसू  पटाळून लावणारा पराबमी पुऽ जो ःकंदगु  तोच 
सॆाट झाला. या या जीवनातील या या कतृ वा वषयी या इतर उ लेखनीय घटनांचा संबंध 
ूःतुत ूकरणी येत नस यामुळे आ ण वशेषत: ःथलाभावी ते वृ  येथे सोडनू  देणे भाग आहे. 
 २८१. म यंतर  युरोपवर धाड घालणा  या हणांचाू  कतृ ववान सेनापती 
आ टलाूमाणेच आिशयातील हणां याू  वलग वलग सै यांना एकऽ क न खं खल नावा या 
एका कतृ ववान पुढा  याने आप या आिधप याखाली दसरेु  एक कि संघ टले होते आ ण तो 
ःवत: यांचा राजा हणवून घेऊ लागला होता. भारतात मागे झाले या हणां याू  पराभवाचे 
उ टे काढ यासाठ  आ ण भरतखंड जंकून घे यासाठ  याने ा न या संघटने या बळावर 
भारतावर पु हा ःवार  केली, ह  गो  सॆाट ःकंदगु ा या राजवट या उ रकाळात घडली. 

भारतावर हणांचीू  दसरु  बलव र चढाई
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 २८२. प ह या धडा यातच हणांनीू  भारतीय साॆा या या वाय य ूांतावर र णाथ 
ठेवले या साॆा यीय सै याचा एक-दोन ठकाणी पराभव क न यांना मागे हट वले. हे 
कळताच याचे आता उतारवय झाले असताह  सॆाट ःकंदगु  हणांशीू  त ड ावयाला आपली 
राजधानी सोडनू  ःवत: पंचनदापयत चालून गेला. हणांनीू  मागे हट वले या आप या 
साॆा यीय सै याची पु हा िस दता क न हणांवरू  उलट चढाई कर या या िस दतेत तो ितकडे 
समरिश बरात असताना इकडे पाटलीपुऽ नगरात याचा सावऽभाऊ जो परुगु  तो ःकंदगु ाचे 
िसंहासन बळकाव याचे अधम कृ य कर या या बेतात आहे, असे याला कळले. तर ह  
वैय क ःवरा ािभमानी सेनानी ःकंदगु  न परतता ल छांशी ितकडे झंुजतच रा हला. कारण 
साॆा यसेनेला ितकडेच सोडनू  जर तो गहृकलहापायी परत राजधानीस येता तर या भारतीय 
सै याचे धैय खचून तो बांध फुटताच महापुराूमाणे हणांचीू  बूर सै ये सारा पंजाब िन अधा 
उ र भारत हां हां हणता मासून टाकती. या शकेंने तो वृ द सॆाट ितकडे समरिश बरातच 
राहनू  शऽूशी झंुजत होता. सॆाट असावा तर असा ! 
 २८३. आ ण आप या रा ासाठ  असा लढत असतानाच तो वृ द वीरावतंस, ःकंदगु  
इ.स. ४७१ चे आसपास समरिश बरातच मरण पावला. सॆाट असावा तर कसा ! 

सॆाटाने उ याउ याच मेले पा हजे !
 २८४. रोमन साॆा या या भरभराट या काळात होऊन गेले या एका नामां कत 
रोमन सॆाटा वषयी अशी एक कथा सांग यात येते क  तो आप या राजवा  यात मरणास न 
होऊन पडला असता अकःमात ्उठून िन ख ग हाती घेऊन उभा रा हला. हे पाहताच याला 
वायूचा झटका आला क  काय अशा शकेंने याचे राजवै  िन प रचारक घाब न 'हां हां 
महाराज हे काय ?' असे हणत याला खाली िनजवू लागले. ते हा आपला अंितम ास 
सोड या या आधी तो हणाला : 'दरू हा, रोमचा सॆाट श येवर लोळतघोळत मरता कामा 
नये ! रोम या सॆाटाने आप या पायावर ताठ उभे राहनू  रणस ज प व यातच उ याउ या 
मेले पा हजे ! A Roman Emperor must die standing.’ 
 २८५. अशाच बाणेदारपणाने ल छ शऽूशी झंुजत झंुजत भारताचा हा सॆाट 
ःकंदगु  सॆाट असताह  सैिनकासारखा समरिश बरात मरण पावला. पूव  या या ता यात 
ाच अनावर हणां याू  टोळधाड ची नांगी ठेचून याने यांना सीमापार पटाळून दलेले होते. 

आता वृ दापकाळ ह  याच ूबळ रा शऽूंशी तो रणांगणात उत न झंुजत होता. सारे 
राज वलास उपल ध असताह  यां याकडे पाठ फरवून आप या जीवनाची एकंदर पंधरा-वीस 
वष तर  भारतीय साॆा या या िन ःवातं या या र णाथ याने रणिश बरातील खडतर िन 
कठोर अवःथेत काढली. याला या काळात अ यंत लेश सोसावे लागले. पण याने ते सव 
क  सोसून या वःततृ भारतीय साॆा याला ध का लागू न देता यां या संर णाथ शेवट  
देह ठेवला, तोह  रा शऽूशी झंुजता झंुजता एखा ा सैिनकासारखा, पंचनद तील सुदर याू  
रणिश बरातच ! राजधानीतील ूासादातच न हे !! सॆाट असावा तर असा ! 
 २८६. या प नास वषात हणांनीू  इकडे चीनचे ूदेश उ वःत क न ितकडे रिशया 
ते रोमन साॆा यापयतचा ूदेश पादाबा त केला याच प नास वषात या ूबळ शऽूला 
या या हाताशी असले या भारतावर तो वारंवार चढाया कर त असताह  जर िसंधुनद पयत या 
एका कोप  यापलीकडे ःथरपणे पाऊल टाकता आले नसेल तर ते सॆाट ःकंदगु ा या िन 

 74



भारतीय सै यबळा या ूतापामुळेच होय. नाह तर हणां याू  भर उ मादात सा  या आिशया, 
युरोपची यांनी जी ददशाु  उडवून दली तीच यांनी सा  या भारताचीह  उड वली असती. हणांचाू  
पूण िन:पात हो यापूव च सॆाट ःकंदगु ाला मृ यू आला. पण या या ा ूतापामुळेच पवू चा 
भर उ माद ओस न ीणबल झाले या ा हणांचाू  िन:पात करणार  बलव र वीरांची पढ  
भारतात लवकरच रणांगणात उतर याची श यता िनमाण झाली. 
 २८७. याःतव सॆाट ःकंदगु ा या ःमिृतसमाधीला, वबमा द यासार या कोण याह  
द वजयी भारतीय सॆाटाला वाहावी ितत याच गौरवाने, अिभमानाने िन रा ीय कृत तेने 
आ ह  ौ दांजली वाहत आहो ! 

सॆाट ःकंदगु ा या मृ यूनंतर
 २८८. ःकंदगु ा या मृ यूनंतर या या व द आधीच बंड क न उठले या या या 
सावऽभावाने, पुरगु ाने मगधाचे िसंहासन बळकावले. परंतु कतृ व असे या यात लवलेशह  
न हते. ःकंदगु  मरताच या या पराबमा या िन नावा या दरा  याने वाय येस घुटमळत 
रा हले या हणां याू  टोळधाड  यांचा राजा खं खल या या आिधप याखाली पुढे सरक या. 
खं खला या मृ यूनंतर याचे रा यपद तोरमाण नावा या पराबमी पु षाने पटका वले. या या 
राजवट त हणां याू  व वंसक िन अ याचार  ूवृ ी मोकाट सुटनू  का बोज, गांधार िन पंजाब 
ा ूांतांत लुटालुट चा िन जाळपोळ चा धुमाकूळ माजला. त िशले या जग यात 
व ापीठाचाह  व वंस झाला. तेथील सहॐावधी मू यवान मंथांची हणांनीू  होळ  केली. 
 २८९. रा ीय श बळाचा पा ठंबा नसला हणजे रा ीय सा ह य िन संःकृती ांचीह  
परशऽूकडनू  कशी धूळधाण उड वली जाते, याचे हे आणखी एक ूा य क पहा! 
 २९०. म यंतर  ितकडे इराण देशावर तुटनू  पडले या हणां याू  सै याने सारा इराण 
पादाबांत क न इ.सन ४८४ म ये इराणचा राजा फरोज ास पकडले आ ण याला जवे ठार 
मारले. इराणचा ू  असा िनकालात िनघा यामुळे ितकडे लढत रा हलेले हणांचेू  सहॐावधी 
सैिनक यां या तावड त तोपयत न सापडले या भारताचीह  तीच ददशाु  कर यासाठ  भारतात 
घुसून तोरमाणा या सै यात िशरले. यांचे बळ असे अकःमात ्वाढताच तोरमाणाने ५११ या 
आगेमागे पंजाबातून पुढे घुसून माळवा ूांत, उ जियनी नगरासह जंकून घेतला. तोरमाणा या 
मृ यूनंतर याचा पुऽ िम हरगुल हा हणांचाू  राजा झाला. तो आप या बापापे ाह  सवाई 
पराबमी िन सवाई बूर होता. 

िम हरगलु िदेवतेचा उपासक बनला ? 
 २९१. आ याची गो  अशी क , िनदानप ी भारता या वाय य ूांतात िशर यापासून 
हणांम येू  वै दकधमातील ि ा देवतेची उपासना वेगाने फैलावू लागली होती आ ण 
बु दधमाचा तर यांना प ह यापासूनच मोठा ितटकारा होता. यांचा नवा राजा िम हरगुल हाह  
याला अपवाद न हता. तो वै दक िदेवतेचा एकिन  भ  होता आ ण बु दधमाचा िन 
बौ दांचा क टर े ा होता. या या वषयी ह सट ःमथ िल हतो : ‘The Savage Invader 
who worshipped as his patron deity Shiva, the god of destruction, exhibited 
ferocious hostility against the peaceful Buddhistic cult and remoreselessly 
overthrew their Stupas and Monasteries which he plundered of their treasuries.’ 
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वै दकांचा ःवरा ािभमान आ ण बौ दांचा रा िोह
 २९२. इथे या पुःतकाची मागील प र छेद १८१ ते १८६, १८८, १८९ ते १९८ आ ण 
२५२ व २५३ ांम ये आ ह  वै दकां या रा ािभमानी आ ण बौ दा या रा िोह  ूवृ ी वषयी 
जी वधाने केलेली आहेत ती वाचकांनी संदभासाठ  पु हा एकदा वाचावी. बौ दांची ह  रा िोह  
ूवृ ी आ ण वै दकांची ह  रा ािभमानी ूवृ ी ामधला वरोध ःप  कर यास आ ण आम या 
वधानांचे स य व पट व यास हणांचाू  राजा जो िम हरगुल याचे हे ूकरण अ यंत उपयु  
कसे आहे ते पहा. 
 २९३. िम हरगुल हा भारतावर आबमण करणारा हणू  राजा वै दकधम य िदेवतेचाच 
उपासक होता आ ण याने वै दकांना पा यात पाहणा  या भारतीय बौ दांचा अन वत छळ 
चाल वला होता. पण एव  यासाठ  वै दकधम य राजांनी कंवा जनतेने या परक य हणू  राजाचे 
राजक य दाःय व ःवीकारले नाह  कंवा यास िमळून भारतीय बौ दां या छळास हातभार 
लावला नाह . तर, तो िम हरगुल ःवधम य असला तर  राजक य ीने तो परक य 
अस यामुळे याला भारताचा रा शऽूच मानले आ ण भारताचा जो ूदेश या या हातात 
सापडला होता या ूदेशास राजक य या मु  कर यासाठ  या याशी वैरच मांडले. वै दकात 
त िशलेचा अंबुज कंवा जयचंद ासार या काह  रा िोह  य  पूव  कंवा नंतर िनघा या 
नाह त असे नाह , परंतु एकंदर त वै दक समाज अशा ल छ राजाचे क टर शऽु वच कर त 
आला आ ण भारता या ःवातं या या िन साॆा या या संर णासाठ  घनघोर यु द लढत 
आला. वै दकां या ा ःवरा ािभमानी बा याचा ःमथसार या इं लश इितहासकारासह , 
कंिचत ्कु सत भाषेत का होईना, पण वारंवार उ लेख के यावाचून राहवले नाह . वै दकधम य 
हंद ूहे कोण याह  ल छ राजस ेचे उपजत शऽू असतात, असा सवसाधारण उ लेख करताना 
तो िल हतो : “These foreign tribes Shakas, Pahlavas & Yavanas at the time 
settled in Western India as the lords of a conquered native population were the 
objects of hostility of the Vaidik King Vilivayankur II.... He recovered the 
losses which his kingdom had suffered at the hands of the intruding foreigners 
and utterly destroyed the power of (the Shaka king) Nahpan. The hostility of 
the Andhra (Vaidik) monarch was stimulated by the disgust felt by all Hindus, 
and especially by the followers of the orthodox Bramhanical system at the 
outlandish foreign barbarians.” 
 २९४. विचत,् भारतावर ल ा इितहासकार ःमथ या इं लश साॆा याचेह  क टर 
शऽू हंद ू हेच होते, ा या या ःवानुभवाचे श यह  या या वर ल वा यात य वले गेले 
असावे. 

राजा यशोधमा
 २९५. मगधातील गु साॆा यपद पुरगु ासार या कुपाऽ िन दबु या पु षा या हाती 
जाताच याचे आिधप य कोणीह  मानीनासे झाले. गु साॆा याचे मांडिलक असलेले बहतेकु  
राजे िन ूदेश ःवतंऽपणे रा य क  लागले. य प या िनरिनरा या ःवतंऽ भारतीय 
रा यातील ू येकाला ल छ हणां याू  माळ यापयत वाढले या राजस ेची भीती वाटत होती, 
ू य  उ जियनीला वबमा द या या िसंहासनावर हा िम हरगुलसारखा ल छ रा स बसत 
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असलेला पाहनू  बहतेकां याु  अंगाची जर  लाह  लाह  होत असली आ ण हणांचाू  उ छेद कधी 
होईल, अशी ू येक ःवरा ािभमानी वै दक भारतीयाला जर  सिचंत उ कंठा लागली होती तर  
हणां व दू  ःवत: िन एक  याने चढाई कर याची या फुटकळ रा यातील एकालाह  छाती 
होईना. तो ू च कोणी काढू धजेना. 
 २९६. अशा वेळ  तोच कठ ण ू  सोड व याची ूकट ूित ा क न एक साहसी 
वीरपु ष पुढे आला. तो कोणी नामधार  महाराजािधराज न हता. तो महाराजह  न हता. तो 
होता मालव ूांतातील यशोधमा नावाचा एक सापे त: लहानसा राजा. परंतु याची 
मह वाकां ा, रा ािभमान िन साहस हे ल छां या 'राजािधराज' हणून िमर वणा  या बलाढय 
िम हरगुलला उ जियनी या िसंहासनाव न खाली ओढनू  हणांचाू  िन:पात कर यासाठ  ःवत: 
रणांगणात उतर याइतके उ ुंग होते ! 

वै दक राजांची संयु  आघाड  !
 २९७. याने ूथमत: बाजूबाजू या ःवतंऽ अशा बहतेकु  भारतीय रा यांना 
हणां व दू  यु द कर यासाठ  एका संयु  योजनेत संघ टत केले. या सयंु  यु दयोजनेस 
मगधा या बाला द य राजानेह  उचलून धरले. ते हा यशोधमा राजा या नेतृ वाखाली या सव 
राजांनी हणां व दू  चहबाजूंनीू  उठावणी केली. जे साहस या वेळचा कोणताह  एकएकटा राजा 
क  धजत न हता ते साहस कर याचा आवेश ा संयु  भारतीय सै यात उ प न होऊन 
हणां याू  ूबळ सै याची रणांगणात लांडगेतोड चालू झाली. 

हणांचाू  िनणायक पराभव ! 
ःवत: िम हरगुल जवंत पकडला जातो !!

 २९८. शेवट  सेनापती यशोधमा ाने आप या हाताखालील सै यासह हणांचाू  राजा 
जो िम हरगुल या या मु य सै यावरच चाल केली. या दो ह  सै यांची गाठ मंदोसर येथे 
कंवा को र येथे इ. सन ५२८ या आसपास पडली. यां याम ये झाले या हटातटा या 
लढाईत भारतीय सै या या मा  यापुढे हणां याू  सै याची फळ  फुटनू  याची दाणादाण उडाली 
आ ण आजवर कदनकाळासारखा मातलेला यांचा राजा जो िम हरगुल तो ःवत: जवंत 
पकडला जाऊन वजयी सेनापती जो यशोधमा या या हाती सापडला. 
 २९९. राजा यशोधमा ा या पराबमाने िमळ वले या हणांवर लू  ा अभूतपूव 
वजया या दंदभीु ु  सा  या भारतवषभर िननाद ूलाग या. हणू  जातीने िन ःवत: िम हरगुलाने 
भारतीयांवर केले या आजवर या अ याचारांचा भारतीय सूड उग व यासाठ  आ ण या या 
पापाचे याला ूाय  दे यासाठ  यशोधमा राजाने पाडाव केलेला हणू  राजा जो िम हरगुल 
ाचा िशर छेद कर याची आ ा दली. 

बाला द याचे रा घातक औदाय का ःवाथपरायणता ? 
 ३००. परंतु या दु  िम हरगुलाला ठार मार याची आ ा राजा यशोधमा ाने दली 
आहे, हे कळताच यास संयु  आघाड तील एक घटक असलेला मगधाचा राजा जो बाला द य 
ाने िम हरगुलाला ठार न मारता आप या ःवाधीन करावे असा अ यामह धरला. यामुळे 
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बाला द यास दखवूु  नये हणून या अ याचार  हणू  राजाला राजा यशोधमा याने िम हरगुलाला 
ःवत: ठार न मारता बाला द याचे हाती सोप वले. िम हरगुलाचे हःते काह  ःवाथ साध या या 
गु  अट वर असो कंवा वधाह रा शऽूलाह  परत जीवदान देणे, सापाला दधू पाजणे, हेच 
अलौ कक औदायाचे कृ य होय असे मान याचे जे दु  यसन आप या भारतीयां या हाड मांसी 
खळलेले आहे, तशा रा घातक  औदायापायी असो, पण बाला द याने या रा शऽू िन द ा माु  
असले या िम हरगुलाला जीवदान दले. इतकेच न हे, तर याला स मानपवूक वाय येकडे 
उरले या हणरा यातू  जा याची मोकळ क दली, जशी अगद  अवाचीन काळ  पृ वीराजाने 
महंमद घोर ला दली ! 

'पय:पानं भुजंगानां केवलं वषवधनम ्।' 
 ३०१. तेथून जीव घेऊन िम हरगुल जो िनसटला तो काँमीरम ये गेला. तेथे 
हणसै याचीू  पु हा गु पणे जमवाजमव क न याने काँमीर या राजास ठार मारले. गांधारचे 
रा यह  जंकून ितकड ल ूजेचा याने अन वत छळ केला. वशेषत: याला जे जे 'बु दूःथ' 
आढळले ते ते याने धुळ स िमळ वले. अनेक बौ दधम यांचे याने िशरकाण केले. 
 ३०२. 'श वजयापे ा धम वजय हा ौे  आहे' अशा ॅामक गुंगीत राहणा  या 
भारतीय बौ दांना, ःवक य श बळा या पा ठं यावाचून शऽू या श बळापुढे 'धमाला' जवंत 
राहणेसु दा असे अश य होते, ाचा वःतुपाठच िशक व यासाठ  िनयतीने िम हरगुलाला 
ज माला घातले होते क  काय नकळे ! 
 ३०३. तथा प, िम हरगुलावर सूड उग व याचे जे एकमेव साधन ा बचा  या दबु या 
िन संऽःत बौ दां या हाती होते याचा माऽ यांनी उपयोग कर यास सोडले नाह . िम हरगुल 
जे हा शेवट  एकदाचा आप या मरणानेच मेला ते हा या णाचे वणन बौ दांनी आप या 
पुराणातूनच असे केले आहे : 'जे हा तो हणू  रा स िम हरगुल गेला आ ण बु द ेषा या 
अपराधाःतव अनंत यातना भोग यासाठ  तो बूरकमा अ य नरकात पडला, ते हा या 
धडा यासरशी पृ वी दभंगु  झाली. ूलयकालासारखा पज य कोसळला. पशु-प ी संऽासाने 
हंबरत िन कंचाळत रानोमाळ पळू लागले, इतरह  अनेक उ पात झाले !' या इहलोकात या 
बौ दांना याचा केसह  वाकडा करता आला नाह . याला शेवट  परलोकात अ यनरका या 
अनंत यातना भोगणे आ ह  भाग पाडले, असा सूड उग व याचे का पिनक समाधान 
मान यावाचून तस या दबु या लोकांना ग यंतरच न हते ! पण या अ हंसक बौ दांचे हे 
समाधानह  ' हंसक'च न हते का ? हे का य क  दा ण बूरता ? 

उ जियनीत वजयूवेश
 ३०४. हणू  राजा िम हरगुल याचा पूण पराभव के यानंतर यशोधमाने पंचनदातून 
हणांचेू  सारे ूःथ उलथून पाडले. पंचनदाला वमु  क न आ ण तेथे भारतीय राजस ा 
ःथरःथावर क न राजा यशोधमा आप या वजयी सै यासह माळ यास परतला. 
वबमा द यापासून भारता या, मान िमळत आले या; आ ण, हणां याू  ल छ स े या हातून, 
आता याने ःवत:, मु  केले या, उ जियनी नगरात याने मो  या समारंभाने वजयूवेश 
केला. आता तो 'राजा' रा हला नसून 'महाराजािधराज' झाला होता. भारतीयांनी हणांवरू  
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िमळ वले या ा वजया या ःमरणाथ याने दोन क ितःतंभह  उभारले. ते अ ापह  या 
वजयाची त कालीन भारतीयांना केवढ  ध यता वाटली याची सा  देत आहेत ! 

हणांचेू  पुढे काय झाले ? 
 ३०५. दसरेु  काय हावयाचे ? यवन, शक, कुशाण, पािथयन आ द पूव या परक य 
आबमकांची जी गत झाली तीच शेवट  हणांचीहू  झाली. िम हरगुल इ. स. ५४० या आसपास 
मे यानंतर हणांचीू  िसंधूनद या पलीकड या वाय य भागात असलेली संःथानेह  एक-दोन 
प  यातच न  झाली. यां या हातून राजस ा हरावून घेऊन हंदकुशपयतु  वै दकधम य 
हंदराजांचीु  रा ये पु हा नांद ू लागली. यां यापे ा श बळातह  हंदरा ाचेु  श बळ अिधक 
ूभावी ठर यामुळे यां या हातातील राजस ा िछनावून घेतली जाताच तेच हणू  नुसते 
गोगलगाय बनले. डॉ. जयःवाल िल हतात :  ‘The Huns were fully crushed within a 
century by the successive (Hindu) dynasties.’ हंदरा ाशीु  उणीपुर  शभंर वष लढता 
लढता चालले या महायु दात हणांचाू  जो संहार झाला यामुळे यांचे पूव चे सं याबळह  घटले 
होते. जे उरले या हणू  लोकांनी आपण होऊन भारतीय धम, भाषा िन आचार अंगीका न ते 
एक-दोन पढयांत भारतीयांत वलीन झाले, इतके पूणपणे क  यांना यां या हणपणाचीू  
सु दा जाणीव उरली नाह .
 ३०६. हणांवरू  भारतीयांनी रणसंमामात िमळ वले या ा िनणायक वजया या 
दरगामीू  प रणामा वषयी ह सट ःमथने असा आशय य  केला आहे क , “After the 
defeat of Mihiragul and the extinction of the Hun power on the Oxus, India 
enjoyed immunity from foreign attack for nearly five centuries.” अथात ्
िम हरगुलाचा यशोधमा राजाने िनणायक पराभव के यानंतर आ ण हणां याू  राजस ेचा ितकडे 
ब ु नद कडेह  (ऑ ससकडेह ) अंत झा यानंतर हंदःथानावरु  पुढे जवळजवळ पाचशे वषपयत 
परचब असे येऊ शकले नाह . हणजे जवळजवळ पाचशे वष पा रयाऽ पवतापासनू 
( हंदकुशपासूनु ) गांधार, काँमीर, पंजाब, िसंध तो थेट क याकुमार पयत जकडे ितकडे वै दक 
हंदंचीू  रा ये ःवतंऽपणे नांदत होती. सारा भारत ःवतंऽ, संप न, समथ िन सुखी होता.

ऐितहािसक ूाचीन खडंाचा समारोप
 ३०७. इसवी सनपूव ६०० वषापासून तो इ. सन ७०० पयत या वषातील साधारणत: 
१३०० वषा या सुद घ ऐितहािसक कालखंडाला जर ूाचीन खंड असे संबोिधले आ ण यापुढ या 
काळाला अवाचीन खंड असे हटले तर या पुःतकातील वषय ेऽापुरता या ूाचीन खंडाचा 
तेथेच समारोप करणे यु  आहे. या ूाचीन कालखडंातील जी ऐितहािसक वधेये (Points) 
ठसठशीतपणे आप या त णां या िन सवसामा य वाचकां या मनावर अं कली जाणे अवँय 
आहे; परंतु, जी अ ाप तशी ठस वली जात नाह त या वधेयांपैक  काह  वधेये या समारोपात 
सुटसुट तपणे खाली देत आहो.
 (१) या ूाचीन खंडात कोणतेह  परचब सारा भारत असा के हाह  जंकू शकले 
नाह . ह  वःतु ःथती बहतेकु  परक य कंवा ःवक य लोकां या यानात आलेली नसते. 
काह जणांनी तर ितकडे जाणूनबुजून दलु  केलेले असते. 'भारतावर अले झांडरची ःवार ', 
'भारतावर शकांचे आबमण' अशा ूकारची वा ये वाचताच सवसामा य परक य वा ःवक य 
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वाचकांचीह  अशी एक वपर त समजूत होते क  ा परक य शऽूंनी जणू काह  सा  या 
भारतावरच ःवार  क न याचे ःवातं य हरावून घेतले होते. अशा आभासमय समजामुळे 
अनेक शऽूंनी िन हतशऽूंनी असे आ ेप घेतलेले असतात िन िस दांत ठोकलेले असतात क  
भारतीय रा ाचे, अथात ् हंदरा ाचेु  सारे जीवन परक यां या दाःयातच यतीत झालेले आहे. हा 
यांचा मूख कंवा दु  आरोप िन अपिस दांत सवतोपर  एकतर अहेतुक अ ानाचा कंवा 
सहेतुक म सराचा असतो हे उघडक स आण यासाठ च हे पुःतक हेतुत: िल हले आहे. यात 
येथपयत केले या वणनानुसार हे ःप  होईल क , 
 (२) नेपाळपासून पूवसमुिापयतचा सारा पूव र भारत आ ण द ण भारत, हणजे 
आप या भारतखंडाचा सु वशाल असा साधारणत: ३/४ भाग ा १३०० वषा या ूद घ कालात 
पूणपणे ःवतऽं होता. या यावर भूमागाने वा िसंधूमागाने कोणतेह  परचब येऊ शकले नाह . 
 (३) उरले या प मो रा या साधारणत: एकचतुथाश भागात जी परचबे आली 
यापैक  यवनशऽू एकदा पंजाब ते अयो येपयत पुढे सरकला होता आ ण पंजाब ते 
गुजराथपयतचा प मो र प टा शक-कुशाणांनी काह  काळ जंकून घेतला होता. हणू  तर 
पंजाब ते उ जियनीपयत जेमतेम येऊ शकले. या सव शऽूंची हंदरा ानेु  शेवट  काय ददशाु  
केली, हे येथे सं ेपत: व णलेलेच आहे. 
 (४) या काळ या जगातील आिशयन वा युरो पयन रा ांपैक  आपले रा ीय 
ःवातं य िन अ ःत व भयंकर परशऽूंचा िन:पात क न इत या ूद घ कालापयत िन इत या 
यशःवीपणे हंदरा ानेु  जसे अबािधत राखले तसे राखू शकलेले एखाद दसरेु च समकालीन रा  
या काळा या इितहासात सापडू शकेल! 
 (५) ा ूाचीन कालात जी यवन, शक-हणा दकांचीू  परचबे आली ती केवळ 
हंदरा ावरचु  काय ती आली होती असे नाह . यां यातील काह ंनी तर या या कालातील 
जगामधील बहतेकु  रा ये उ वःत क न टाकली. इतकेच न हे, तर इतर लोकांची रा े या 
रा े नामशेष क न टाकली ! हे यां या हंदःथानावरु  झाले या आबमणांशी तुलना करताना 
यानात घेतले पा हजे. 

 (६) हंदरा ासहु  तसेच नामशेष कर या या ईषने या या काळ  ते ते आबमक 
ूचंड श बळासह िन सं याबळासह तुटनू  पडले. पण या सा  या यवन-शक-कुशाण-हणा दकू  
सश  आबमकां या श बळास हंदरा ानेु  ूथम रणा नीत भःमसात ्केले आ ण मग यां या 
ल छ य बबरतेस य ा नीत शु द क न आ मसात क न टाकले. इत या पूणपणे क , 
भारतास नामशेष कर यासाठ  आले या ा शऽूंचे अ ःत व तर काय, पण 'नाम' सु दा 'शेष' 
उ  दले नाह . 
 ३०८. णभर अशी क पना क  या क , वर ल ूाचीन कालखंडात आकाशातून 
पृ वीस िनरखीत असलेला पण यानंतर आजवर पृ वीकडे न आलेला कोणी देवदतू पु हा 
आज हमालया या िशखरावर येऊन हंदःथानचेु  िनर ण क  लागला आहे, पण, मधली 
मा हती काह ह  नस याने तो जर या िशखराव न वचा  लागला : ''अहो, पूव  एकदा ा 
हंदःथानातु  यवन (मीक) नावा या लोकांचे एका कोनात रा य होते. आज यां यापैक  कोणी 
यवन लोक येथे उरले आहेत काय ?'' तर ''होय, या यवनांचाच मी एक वंशज हा येथे उभा 
आहे'' असे सांगणारा एकह  मनुंय ा हंदःथानातु  आज उरलेला नाह  ! जर या देवदतानेू  
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पु हा वचारले क , ''अहो ! ा हंदःथानातीलु  एका भागाला शक-कुशाणांची रा ये िन 
लोकसमूह या काळ  एकदा नांदत होते. यां यातील कोणी शक-कुशाण आज येथे आहेत 
का?'' तर ''होय, होय, यांचाच वंशज हा मी शक, हा मी कुशाण आजह  येथे नांदत आहे'' 
असे सांगणारा एकह  मनुंय आज ा हंदःथानातु  सापडणे अश य आहे ! जर या देवदतानेू  
पु हा वचारले : ''अहो, पण याकाळ  सा  या जगास संऽास देणारे जे हणू  नावाचे बूर लोक 
ा हंदःथानातु  येथील लोकांशी लढत उ जियनीपयत पुढे सरसावले होते या हणांपैकू  तर  

कोणी स जन येथे उरलेले असलेच पा हजे ! तसे कोण कोण येथे आहेत ?'' तर ''होय, होय, 
यांचाच वंशज हा मी हणू  येथे आहे'' असे छातीवर हात ठेवून सांग यास पुढे येणारा एकह  
मनुंय आज ा हंदःथानातु  उरलेला नाह  ! 
 ३०९. पण आ यच कत होऊन या देवदतानेू  शेवट  वचारले : ''अहो, पण या 
ूाचीन काळ  ा यवन-शक-हणा दू  ूबळ आबमकांशी लढणा  या आ ण ा देशाचे ःवािम व 
गाज वणा  या या हंद ूलोकांपैक  तर  कोणी हंद ूयेथे उरला आहे काय ?'' तर ''होय ! होय ! 
मी हंद,ू मी हंद'ू' असे ू येक  अिभमानाने गजत तीस कोट ंचे लोकार यचे लोकार य, 
हंदरा चेु  रा  आजह  ा हंदःथानातु  उभे राह ल ! 
 ३१०. ा ूाचीन कालखंडा या अंितम शतकात ब हंश जगास चळचळ कापावयास 
लावणा  या हणांनाहू  पादाबांत क न िन:पात करणा  या हणांतकू  यशोधमा राजा या पराबमाने 
जे झगझगाटलेले आहे तेच होय हंदरा ा याु  इितहासांतील सोनेर  पान चौथे ! 
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